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Capítulo 4
PERSPECTIVA BÍBLICA DE SUCESSO
Eclesiastes 2 e Provérbios 2
INTRODUÇÃO
I-

Eclesiastes 2 – Exemplo de valores apropriados para
a vida

1. Quais eram as metas estabelecidas pelo Sr. Ecle? (versículos 1-10)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Busca
Busca
Busca
Busca
Busca
Busca
Busca
Busca

pela felicidade – v1
pelo prazer – v.3; 10
pelo sucesso – v.4-6
pelo poder – v.7
pelas riquezas – v.7-8
pela balada – v.8
pela sensualidade – v.8
pelo fama – v.9

2. Qual resultado o Sr. Ecle chegou? Nada disso tem proveito! – v.11
3. Quais foram as descobertas feitas pelo Sr. Ecle depois de suas
buscas? (vv. 11-23)
a) A sabedoria é mais proveitosa que a insensatez – v.13
b) A sabedoria é importante, mas ela em si, não é o alvo final, porque tanto o sábio
quanto o insensato morre e é esquecido. – v.14-17
c) Trabalho por trabalho é vão quando não se tem um propósito maior – v.18-19
d) Fruto do trabalho ficará para quem não dá valor – v.20-23

4. Qual foi o resultado das descobertas do sr. ecle? “até o fruto do
próprio trabalho, vem da mão de Deus! – v.24-25
5. Qual a conclusão que o Sr. Ecle chegou depois de suas buscas pela
vontade de Deus, e de suas descobertas? (v.26)

TEMPLO BATISTA BÍBLICO

Pr. Walace Juliare

2

FINANÇAS – Ter ou não ter, eis o cifrão!
II-

Provérbios 2 – Exemplo de Valores Sábios para a
vida

1. Como entender Sucesso, a partir da leitura de Provérbios 2?
a) Sucesso tem tudo a ver com Deus – (vv.1-5)
b) Sucesso tem tudo a ver com sabedoria para a vida - (6-11)
c) Sucesso tem tudo a ver com o lidar com as tentações – (12-19)
d) Frutos do Sucesso – (20-22)

2. Algumas aplicações:
a) Busque a sabedoria, porque somente ela poderá te dar sensatez nesta
vida – Sl 119.99-100
b) Deseje Deus acima de qualquer outra coisa!
O que te fascina mais do que Deus, em sua vida? O que está fazendo
para mudar isto?
c) Descubra como adquirir sabedoria durante a vida inteira – Leia
Provérbios, memorize seus textos
d) Descubra como você pode cuidar do mundo de Deus com suas escolhas.
Independente da profissão que escolher, como Deus será glorificado em
sua vida? Que lugar ele ocupará em seus negócios?
Você tem que decidir isto agora!
e) Você, hoje, se parece mais com o insensato de Eclesiastes 2 ou com o
Sábio de Provérbios 2?
Descubra o que está errado e decida mudar.
Procure um dos líderes e peça ajuda.

CONCLUSÃO
“Duas coisas te peço; não mas negues, antes que eu morra: 8 afasta de mim a
falsidade e a mentira; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; dá-me o pão
que me for necessário; 9 para não suceder que, estando eu farto, te negue e
diga: Quem é o SENHOR? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o
nome de Deus.” (30.7-9)
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