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O livro de Eclesiastes demonstra uma preocupação muito 

grande por parte de seu autor sobre o sentido da vida, além da 

reflexão do que fazemos com o tempo que temos nesta terra. 

Em sua velhice, Salomão demonstra grande insatisfação com o 

seu modo de viver, ainda que tenha sido o homem mais rico e 

poderoso de todo o mundo, tenha tido todas as mulheres que 

desejou, além de ter vivido como um grande nobre, comendo 

de tudo o que desejava. 

O rei Salomão acumulou para si um tesouro incontável atra-

vés dos impostos, presentes, arrecadação dos povos circunvi-

zinhos (que lhe foram como servos), escavações do ouro de 

Ofir, além de todas as outras formas de enriquecimento que ele 

possuía. Ele não foi o único a ter muito dinheiro e investimen-

tos variados, segundo um artigo baseado em dados da Anbima 

(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros 

e de Capitais); disponibilizado em Fevereiro de 2021 no portal da 

CNN Brasil, havia, em dezembro (2020) uma montanha de R$ 

3,7 trilhões de reais investidos em bancos e corretoras no país.

Os milhões de reais estão espalhados entre poupanças, títu-

los de renda fixa, ações, fundos de investimentos, dentre outros. 

Ao todo, este valor é o equivalente à metade do PIB do Brasil, 

ainda que esteja considerando apenas as transações de cará-

ter investidor; depósitos em conta corrente, por exemplo, não 

entram neste cálculo. Pensando sobre isso, há uma clara preo-

cupação do brasileiro em investir o seu dinheiro, de tal maneira 

que ele se multiplique e lucre mais do que havia antes. 

O dinheiro e  o investimento representam também grande 

parte do tempo de vida e da força de trabalho de cada um. As 

pessoas trabalham para adquirir o dinheiro, para que possam 

investir e formar seus tesouros. Se fôssemos analisar, no entan-

to, quanto da nossa vida e de toda a nossa força foi revertida 

para investimentos nos tesouros celestiais, quanto teríamos 

disponível em nossa conta? Essa pergunta deve ecoar em seu 

coração todos os dias: Quanto eu tenho investido nos Céus? 

Para alguns, a resposta é dura e desagradável, seu saldo é um 

total de zero. 

Salomão percebeu, ao fim de sua vida, que nenhum investi-

mento terreno lhe trouxe tanto prazer quanto ele pensava ter, 

pois não passou de vaidade! É necessário servir ao Senhor, e lhe 

entregar toda a sua força! Jesus deu, em um de seus sermões, 

provavelmente, o conselho mais importante que Salomão gos-

taria de ter recebido de alguém, dizendo: “Não ajunteis tesouros 

na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os 

ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no Céu, onde 

nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não 

minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí 

estará também o vosso coração”. As palavras de Jesus em Ma-

teus 6.19-21 são a chave para que não nos frustremos ao fim 

da vida. Não dá pra saber se estamos devendo a este “banco 

celestial”, mas certamente há como investir as nossas forças 

nele a cada dia. Fiel é aquele que nos prometeu a recompensa 

preparada para os filhos de Deus!

Ajuntai tesouros no céu

Fonte Consultada:

cnnbrasil.com.br

#conectou?

4º Trimestre de 2021: Eclesiastes: sabedoria para viver e conviver

Página 1  de 1

ECLESIASTES E O CONCEITO DE 
VAIDADE


