
Interpretando o mundo apesar das limitações  

Ec 8.1, 5,6 

 

Todos querem um coração sábio. Há muitas formas de alcançá-lo. Na literatura de 

sabedoria encontramos vários marcos que iluminam o caminho daqueles que querem alçar 

esse objetivo na vida, a saber, atingir uma vida sábia como: crescer em prudência (Pv 1.5), dar 

ouvidos à sabedoria (Pv 1.33), clamar por inteligência e buscá-la (Pv 2.2,3), retidão e sinceridade 

(Pv 2.7), confiança irrestrita no Senhor (Pv 3.5,6), não maquinar e pleitear contra o próximo sem 

razão (Pv 3.29,30), aceitar os mandamentos (Pv 10.8), humildade (Pv 11.2), aprender a ouvir 

muitos conselhos (Pv 11.14), novamente aprender a ouvir conselhos (Pv 12.15), guardar a própria 

boca (Pv 13.3), procurar conhecimento (Pv 15.14), ter uma língua sábia é uma dádiva (Pv 15.2, 

7), uma língua serena (Pv 15.4) buscando sempre ser alguém sábio de coração e portanto, 

prudente (Pv 16.21). Há muitos outros caminhos para se atingir esse coração sábio. A literatura 

de sabedoria é um bom lugar para procurar esses caminhos. Eclesiastes é um desses livros e dá 

um bom indício de como atingir essa sabedoria.  

1) guardando o mandamento (Ec 8.5) – sem guardar o mandamento é impossível 

encontrar, entender e andar no tempo e modo de Deus. O duplo sentido do texto óbvio que 

apresenta o benefício de se guardar a palavra do governante em que a soberania pertence 

ao rei e a Deus (Ec 8.2; Sl 119.10-12; Pv 19.16). 

2) conhecendo o tempo e o modo (Ec 8.5) – um bom exemplo de quem esteve atento 

para os “modos” de Deus foi Jônatas falando bem de Davi a Saul, seu pai (1 Sm 19.4-6) evitando 

atitudes absolutamente desnecessárias e também o de Ester “no segundo dia” (Et 7.2-4). Essa 

expressão “tempo e modo” lembra os traços de um mundo sempre em constante mudança 

marcado que está pelo tempo. É sábio aquele que busca “o permanente” em meio a 

mutabilidade das coisas. O coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, literalmente, 

tempo e justiça.  

3) entendendo todo o propósito de Deus (Ec 8.6) – a expressão “porque é grande o mal 

que pesa sobre o homem” seria uma explicação de sua fraqueza justamente em entender todo 

o propósito de Deus. O que está apontado aqui é a doutrina da retribuição em alguma medida 

(Ec 8.5), legalmente aceita, embora desafiada pela fraqueza do homem (Ec 8.7) já que só Deus 

conhece todas as coisas. Então, a saída é confiar absolutamente nesse rei. 

O sábio é quem sabe a “interpretação das coisas” (Ec 8.1) e isso se refletirá na serenidade 

da expressão de seu rosto (Ec 8.2), mesmo que a sabedoria tenha suas limitações (Ec 8.17), uma 

vez que a grandeza de Deus é insondável (Jó 11.7,8; Sl 145.3; Is 55.8,9; Mt 11.25-27). O desafio é 

buscar interpretar as coisas de modo a considerar o tempo e modo de Deus; apesar de toda a 

limitação humana em fazê-lo. Boa humilde busca (Sl 55.22, 90.12). 
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