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Prefácio à edição 
brasileira

No ano de 2013 preguei o livro de Eclesiastes de forma 
sequencial e expositiva.1 Foi uma enorme alegria, uma enor-
me tristeza e um desafio sem precedentes para este ainda jo-
vem pregador. Parece-me ter sido um grande desafio para a 
igreja também, que ouviu com paciência o que a Bíblia tinha 
a nos corrigir, ensinar, repreender e preparar para toda boa 
obra por meio desse livro tão perturbador. Espero que, ao 
final, todos tenham saído mais sábios. Muitos cristãos amam 
os Salmos, orientam-se com Provérbios e se empolgam com 
Cântico dos Cânticos… Mas poucos são os que utilizam 
Eclesiastes como guia para a vida. De fato, é um livro com 
suas dificuldades; ele aparenta um mau humor, e mesmo 
um pessimismo que parece não ter lugar na vida do povo 
de Deus. 

Escolhi fazer a exposição de Eclesiastes por diversas 
razões. Entre elas, o fato de esse livro me assustar. Eclesias-
tes foi escrito pelo sábio rei Salomão como uma profunda 
reflexão acerca da vida. Ao examinar como a vida debaixo 

1 Disponível em <http://www.ipsemear.org/assunto/eclesiastes/>.
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do sol é ao mesmo tempo bela e frustrante, deleitosa e ardi-
da, doce e acre, ele nos leva a uma jornada intrigante onde 
somos constantemente desequilibrados e confrontados com 
nossa situação debaixo do sol. Ao mesmo tempo, ele, de vez 
em quando, abre a cortina da realidade e nos lembra de que 
acima do sol está nosso sentido, nossa origem, nosso arqué-
tipo, nossa vida, nosso caminho, nossa verdade. 

Um dos livros que me ajudou tremendamente nessa ta-
refa homilética foi este livro de Douglas Wilson. Ele é um 
escritor exímio que nos chama a investigar a vida a partir das 
lentes um tanto estranhas de Salomão. Profundo conhecedor 
da cultura e um hábil analista do mundo à luz das Escrituras, 
Wilson tem ótimos insights que nos enriquecem e desembo-
lam nossa mente diante de Salomão. O autor amorosamente 
nos convida a investigar as palavras do rei, prometendo nos 
ajudar caso nos sintamos perdidos no trajeto. Com certeza 
será prazeroso (e um pouco dolorido) examinar o livro de 
Wilson junto com o de Salomão. Mas será valioso para sua 
vida agora e o porvir. Pregar Eclesiastes, ler Eclesiastes, pode 
ser exaustivo. Mas deve ser feito.  É como ter alegria no limi-
te das forças. 

— Emílio Garofalo Neto, MDiv, PhD 
Pastor da Igreja Presbiteriana Semear 

Brasília-DF, 11 de março de 2015 


