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O QUE NÃO PODE FALTAR 
Eclesiastes 9:8 (RA) 

 
SENTIR 
 
Quando você vai sair de casa, o que você não pode esquecer?  
E será que na nossa vida com Deus temos esse mesmo cuidado? 
 
APRENDER 
 
Leiam juntos Eclesiastes 9:8 (versão RA) 
 
CONSELHOS PARA A VIDA 
 
1- Em todo o tempo. 
 
Em um só versículo, o autor aborda simbolicamente as 2 virtudes 
espirituais que os crentes não podem deixar de ter. E ele fez questão 
de enfatizar “EM TODO O TEMPO”. O que isso quer dizer? Ele não 
disse “POR ALGUM TEMPO”, mas ele disse “EM TODO TEMPO”. 
 
2- Tenha vestes brancas. 
 
Quando a Bíblia fala de vestes brancas, ela está se referindo a vida de 
santidade. Não a uma vida sem pecado, mas a uma vida separada do 
pecado. “Segui a paz com todos, e a santificação, porque sem a 
santificação ninguém verá o Senhor” (Hb 12:14). As nossas VESTES 
ESPIRITUAIS precisam estar em todo tempo alvas, ou seja, brancas 
como a neve. E a única coisa que pode sujar as nossas vestes 
espirituais é o PECADO. Então como manter as nossas vestes 
brancas? 
 
Deus, através da sua Palavra, nos dá instruções para que não 
pequemos, mas “se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai 

que é Jesus Cristo” (I Jo. 2:1). As nossas vestes espirituais só podem 
ser lavadas com o sangue de Jesus Cristo. E, “se andarmos na luz, 
como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue 
de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado” (I Jo 1:7). 
  
3- Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. 
 
No Antigo Testamento, o óleo era usado para ungir reis, sacerdotes e 
profetas. Na Bíblia, o óleo é também um símbolo do Espírito Santo 
sobre nossas vidas. Assim, o texto de Eclesiastes afirma que a unção 
do Espírito jamais deve faltar sobre a nossa vida. Unção não é algo que 
você vê ou ouve. A unção é a capacitação do alto. A unção é que faz a 
diferença! 
 	
REFLETIR 
 
Vivemos dias em que as pessoas têm ocupado seu tempo e investido 
esforços em coisas que são momentâneas e que perdem o sentido e o 
significado rapidamente – basta ver quantas pessoas continuam a 
buscar intensamente maneiras de se satisfazerem – mas nunca 
conseguem. 
 
O ser humano tem tentado viver à parte de Deus uma vida na qual ele 
possa se sentir bem e feliz – mas tem falhado drasticamente. A busca 
pelo significado da vida tem sido cada vez mais objeto de estudo e 
busca por todas as pessoas. 
 
Em Cristo, nossa vida adquire significado, valor é propósito. E o Rei 
Salomão, sabiamente, após viver uma vida intensa na qual pode 
experimentar de tudo, chegou a sabia conclusão que investir na vida 
espiritual é o que nos liga a Cristo, e nos dá real propósito à existência, 
um senso de saciedade pleno. 
 
APLICAR 
 
Tem faltado alguma coisa na sua vida espiritual? Que atitudes práticas 
você vai tomar para que essas verdades se tornem realidade na sua 
vida? 
 
O desejo do nosso Deus é que você permaneça com a cabeça ungida e 
as vestes brancas em todo tempo para que a glória de Deus permaneça 
em sua vida, e você seja possuidor das promessas dele. 


