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ECLESIASTES 

 

1. Introdução 

 

O livro “Eclesiastes” em grego é “Ekklesiastes”, e em hebraico é “Qoheleth” que 

significa assembleia, ou seja “um que fala para assembleia”. O livro Eclesiastes é 

conhecido por Colélet, porém, essa palavra não é um nome próprio do de alguém, 

mas descreve uma função. O livro do Eclesiastes ocupa parte da terceira secção da 

Bíblia hebraica. Juntos com Rute, Cântico dos Cânticos, Lamentações e Ester.  

Também se poderia pensar na pessoa que reúne cultura e a experiência do 

povo para dar-lhe uma forma sistematizada e orgânica. Desse modo podemos 

entender o autor como alguém que se esforçou para fazer aquilo que era o ideal do 

sábio de Israel: reunir articular e dar forma à sabedoria do povo. Todos os indícios 

levam a crer que o autor escreveu em meados do século III a.C. provavelmente pelo 

ano 250 a.C. seu livro reflete a situação histórica e as condições sociais em que vivia 

o seu povo na Palestina. 

Infelizmente, não sabemos muita coisa sobre o autor deste livro. O título do livro 

apresenta que “a palavra de Coélet, filho de Davi, rei em Jerusalém”, que implica o 

Salomon, porém, estas informações foram colocadas depois muito tempo que o livro 

foi escrito. Podemos dizer que o livro foi escrito muito tempo após de rei Salomão, 

provavelmente no séc. III a.C. Porque a linguagem do livro é o hebraico posterior, 

como muitos aramaísmos; por outro lado, não podemos descer muito baixo-fragmento 

de dois manuscritos de Coélet foram encontrados em Qumran, e mais antigo destes 
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(4Qqoha) foi datado de cerca de 150 a. C. A linguagem de Qohétlet aproxima-se da 

linguagem da Mishná, compendiada cerca de 200 d.C. 

 

2. Contexto  

 

O livro do Eclesiastes critica a teocracia e o império dos gregos (333-167 a.C), 

isto é, no período em que o império era governado ao norte, na região da Síria, pelos 

Selêucidas e no Egito, região sul, pelos Ptolomeus. Nesse período Israel estava 

inteiramente sob o domínio teocrata e externamente sob o domínio dos gregos. As 

altas cargas tributárias e a política de helenização do mundo pelos gregos fez com 

que se levantassem reações que lutaram contra o domínio estrangeiro até na cultura 

e na religião. Uma vez mais, o povo pobre são os mais oprimidos. Para o povo 

oprimido, a alegria é viver o presente e desfrutar do próprio trabalho. O autor do Coélet 

faz uma reflexão crítica e realista de uma época de instabilidade na sociedade onde 

os Judeus se encontravam presos a uma teocracia exploradora e ao império grego. 

Os pobres eram maltratados, dominados e escravizados pelo regime de impostos 

(tributos).  

Em uma sociedade com muitos escravos, onde os valores familiares perdem 

espaço para relações individualistas e materiais, onde os próprios primos lutavam e 

competiam entre si para sobreviverem. Portanto esse modelo de sociedade não era a 

vontade de Deus. O livro do Eclesiastes olha com compaixão e tece uma dura crítica 

em favor do povo sofredor. Os gregos usavam uma falsa ideologia e insegurança 

econômica fundada nos lucros e riquezas advindas do suor do trabalho exploratório e 

do sangue dos Judeus. O número dos escravos só aumentava em razão do povo não 

poder pagar pesadas taxas de tributos ao império grego. 

 

3. Estrutura 

 

Na pregunta pela estrutura do Livro podem-se distinguir duas posições básicas 

na pesquisa:  

1- A primeira diz ser impossível reconhecer uma composição consistente da obra 

toda, mas tão somente uma justaposição de frases isoladas, em parte 

ocasional, em parte causada por associação de reflexões. 
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2- A segunda posição conta com uma composição que abrange várias unidades 

textuais ou até o livro todo. A maioria dos exegetas que pensam nesta linha 

encontra uma estrutura planejada sobretudo nos primeiros dois ou três 

capítulos, porém nos capítulos 4-12 uma composição organizada de forma bem 

mais fraca ou simplesmente uma justaposição solta de unidades textuais 

isoladas. 

Atualmente predominam os argumentos que defendem uma estrutura planejada, 

e a tendência da pesquisa parece estar se encaminhando nessa direção. Contudo, 

forma-se um quadro totalmente heterogêneo quando se comparam as diferentes 

propostas de estruturação. A continuação segue uma de elas: 

 

1,1s: Título 

1,2: versículo de moldura e do lema 

1,3-22: 1º parte – escrito básico programático. Desdobramento e resposta da pergunta 

pelo conteúdo e pelas condições da felicidade humana. 

4,1-6,9: 2º parte – confronto com uma compreensão pré-filosófica da felicidade: 

depreciação de valores tradicionais em vista da definição do bem supremo. 

6,10-8,17: 3º parte – confronto com definições alternativas da felicidade. 

9,1-12,7:  4º parte – convocação para a alegria e para a aço engajada. 

12,8: versículo de moldura e do lema  

12,9-14: dois epílogos 

 

4. Mensagem  

 

Coélet reflete sobre as contradições da realidade que ele experimenta na 

própria vida! Ele experimentou realizar-se com o poder, as riquezas, o prestígio, o 

conhecimento, mas em nada encontra sentido. Coélet é todo ser humano 

inconformado, que busca a explicação da própria vida e nunca se dá por satisfeito. 

Sua mensagem clara e objetiva quer livrar o pobre das garras do Império e 

fazer com que ele goze dos bens que conquistou. São coisa simples da vida porém 

essencial para que se encontre a verdadeira felicidade, como assim afirma o Coélet: 

“... a única felicidade do homem debaixo do sol é comer, beber e se alegrar. É isso 
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que vai sobrar de seu trabalho cansativo...” (Ecl 8,15). Coélet rejeita todas as 

antropologias e teologias que transfere a felicidade do homem para o além. A vida 

humana deve se realizar aqui. Comer, beber, vestir-se, perfuma-se e se alegrar, para 

o verdadeiro sábio, são as coisas que traz felicidade.  


