


Retomar o quê?

Retomar de onde?

Retomar por quê?



A Retomada do Fervor 

Espiritual Começa pela

Reconquista do 

Significado da Vida em 

Deus



A Retomada do Fervor Espiritual 

Depende de quanta 

superficialidade (tolice) 

vamos permitir na 

nossa vida



O Instituto Schaeffer, dos 
Estados Unidos, revelou que:

70% dos pastores lutam
constantemente com a 
depressão;

71% estão “esgotados” física e 
mentalmente;

80% dos pastores acreditam que 
o ministério pastoral afeta
negativamente suas famílias; e

70% dizem não ter um amigo 
próximo.



Ec 2.12-17

“Então, passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. Que 
fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram.  13  
Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a 
luz traz mais proveito do que as trevas. 14  Os olhos do sábio estão na sua 
cabeça, mas o estulto anda em trevas; contudo, entendi que o mesmo lhes 
sucede a ambos. 15  Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, 
assim me sucede a mim; por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? 
Então, disse a mim mesmo que também isso era vaidade. 16  Pois, tanto do 
sábio como do estulto, a memória não durará para sempre; pois, passados 
alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah! Morre o sábio, e da mesma 
sorte, o estulto! 17  Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra 
que se faz debaixo do sol; sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento.”



“ O Eclesiastes não é um mero 
professor de sabedoria, ainda que 
mais honesto e direto que a maioria 
deles. Não é apenas um inimigo da 
afetação e da hipocrisia. É um 
homem com um medo desesperado 
de morrer antes de aprender a viver. 
Nada do que já fez, nada do que fará 
teria importância, pois um dia 
morrerá e será como se nunca 
tivesse vivido. E ele não consegue 
suportar esse medo de morrer e 
desaparecer sem deixar um traço de 
si”.



Por que perdemos o fervor espiritual?

O que o pregador descobriu?

1.A falta de sentido para a vida leva-nos a julgar errado

a sabedoria

A. A realidade da morte tanto para o sábio como para o

insensato não cancela a vantagem terrena da sabedoria

sobre a insensatez (12-13)

B. A realidade da morte tanto para o sábio como para o

insensato não cancela o valor de se ter sabedoria para

viver debaixo do sol (14-15)

C. A realidade da morte tanto para o sábio como para o

insensato não cancela a história de ambos debaixo do sol

(16-17)



Por que perdemos o fervor espiritual?

O que o pregador descobriu?

1.A falta de sentido para a vida leva-nos a julgar errado

a sabedoria

“O prazer pode ser o tempero da vida

mas não a sua essência, porque, ao

terminar, nada valioso e durável

permanece”. (2.12-17)



Por que perdemos o fervor espiritual?

O que o pregador descobriu?

2. A falta de sentido para a vida leva a buscar errado a

satisfação para a vida. O alcance de satisfação não

satisfaz o coração (2.3-11)

1.A falta de sentido para a vida leva-nos a julgar errado

a sabedoria



“Se as pessoas tivessem a capacidade de 
examinar seu coração, saberiam que o que 
desejam, e o fazem de forma 
contundente, é algo que não se pode 
obter neste mundo. Há tantas coisas 
neste mundo nos prometendo aquilo que 
desejamos, mas nunca cumprem a 
promessa. O anseio que é despertado em 
nós quando nos apaixonamos pela 
primeira vez, ou quando pensamos em 
morar num país estrangeiro, ou nos 
dedicamos a um assunto que realmente 
nos empolga, tudo se resume a desejos 
que nenhum casamento, ou viagem, ou 
aprendizado pode realmente satisfazer.”



Por que perdemos o fervor espiritual?

O que o pregador descobriu?

2. A falta de sentido para a vida leva a buscar errado a

satisfação para a vida. O alcance de satisfação não

satisfaz o coração (2.3-11)

1.A falta de sentido para a vida leva-nos a julgar errado

a sabedoria

3. Neste mundo terreno (debaixo do sol), nada tem

sentido que satisfaça (2.24-26)



A Retomada do Fervor Espiritual 

Depende de quem é 

glorificado com a 

excelência que estamos 

buscando na vida



Identifique quais são os possíveis

ladrões da glória de Deus que

roubam o fervor espiritual na sua

vida.

Algumas aplicações: 

Sucesso Vaidade Competição



Conclusão “Deus não é acidental em quem ele chama 

ou no que ele chama um homem a fazer. 

A chamada para o ministério, assim como a

chamada para a salvação, em última

análise fala pouco sobre nós e muito sobre

o Chamador. Antes de Deus nos chamar

para o ministério, ele nos chama para si

mesmo.

O senso de chamado não gira em torno de

capacidades, visão ou desempenho. A

chamada do evangelho fala infinitamente

mais sobre a glória e graça de Deus do que

sobre essas coisas”



“A morte não glorifica a 
Deus se a vida não for 
vivida para a glória de 
Deus” 



A Retomada do Fervor Espiritual 

Depende de quem é 

glorificado com a 

excelência que estamos 

buscando na vida


