
Termine bem 

 

Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio; melhor é o paciente do que o 

arrogante.  Ec 7.8 

 

Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que tinham tudo para dar certo, 

mas no final acabaram estragando tudo? E quantas pessoas têm um início ruim, 

mas no final encontram o caminho e terminam bem?  

O rei Salomão quando escreveu o livro de Eclesiastes, já idoso e experiente, 

talvez estivesse pensando em sua própria vida ao escrever esse verso. Salomão 

teve um início promissor, teve um reino glorioso e recebeu de Deus mais 

sabedoria que qualquer outro homem de sua época (1 Reis 4. 29-30).  

Salomão amava ao Senhor, mas não conseguia, desde o início, ter um coração 

completamente submisso à vontade de Deus. Veja o que diz 1Reis 3.3: “Salomão 

amava ao SENHOR, andando nos preceitos de Davi, seu pai; porém sacrificava 

ainda nos altos e queimava incenso”  

Vejam que detalhe intrigante: quando jovem, embora Salomão amasse ao 

Senhor e andasse nos preceitos de Davi, não conseguia abandonar 

completamente as práticas idólatras (sacrificava ainda nos altos e queimava 

incenso).  

Mais tarde, após anos de reinado, essa idolatria que ainda permanecia latente 

no coração de Salomão conseguiu dominá-lo de tal maneira que ele se entregou 

“de corpo e alma” a uma vida de imoralidade e perversão. 

Vejam o que sucedeu a Salomão: 

“Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras (...) 

mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis 

com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para 

seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 

setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas; e suas mulheres lhe 

perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o 

coração para seguir outros deuses; e o seu coração não era de todo fiel 

para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a 

Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim, fez 

Salomão o que era mau perante o Senhor e não perseverou em seguir 

ao Senhor, como Davi, seu pai. ”   (1 Reis 11.1- 6)  

Como dizem popularmente, Salomão “enfiou o pé na jaca”. Ele não obedeceu 

aos mandamentos de Deus e teve seu coração completamente pervertido. 

Salomão cometeu abominações e fez o que era mau perante o Senhor. 

Triste fim para alguém que havia recebido de Deus tanta glória e sabedoria. 



A história de Salomão deve servir de alerta para cada um de nós. Precisamos 

ser firmes em extirpar de nossa vida toda idolatria e práticas que não condizem 

com a nossa fé. Se não fizermos, esse pecado florescerá e poderá vir a perverter 

o nosso coração. Não subestime o pecado. 

Interessante que no livro de Eclesiastes, o tema da vaidade está bastante 

presente. A expressão “tudo é vaidade” aparece diversas vezes no livro. 

Certamente Salomão sabia o motivo de sua queda e quis deixar uma dica para 

seus leitores.  

A segunda parte do versículo inicial diz: “melhor é o paciente do que o arrogante” 

(Ec 7.8b) 

Não tenho dúvidas de que Salomão pensava em sua própria experiência quando 

escreveu essas palavras. A sua arrogância o afastou dos caminhos de Deus e 

trouxe ruína para sua vida. 

Que possamos perseverar em seguir ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia 

de cada um de nós, pois não somos melhores do que Salomão.  

Ainda é tempo de terminar bem a jornada. Ainda há tempo de endireitar as 

veredas tortuosas e ter um fim virtuoso.  

Vai valer a pena. 

Deus abençoe sua jornada, até o fim. 

 

Pb Romulo Fulgoni 


