Busca humana por um sentido na vida
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Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.
Temos uma infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões:
www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo
os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer
Eclesiastes 2


“A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito
para a vida não tem sentido”. Bertrand Russell – ateu



Algumas das perguntas mais profundas que muitos têm feito são: “Quem sou eu?”;
“De onde vim?”; “Por que estou aqui?”; “Para onde vou?”. Outra de grande peso é
esta: Por que me sinto tão vazio?



Certamente que esta é a pergunta que milhões de pessoas ao redor do mundo fazem a
si mesmas. Ultrapassa as barreiras raciais, econômicas; culturais e até mesmo
religiosas. Em todos os continentes, em todas as nações, em todas as universidades;
em todas as religiões as pessoas buscam por algo que preencha o seu interior.



Tais perguntas apontam para a necessidade humana de encontrar significado na sua
existência.
Conhecer-se tem sido uma jornada milenar.










Salomão foi o primeiro governante dinástico de Israel. Saul e Davi foram escolhidos
por Deus, Salmão escolhido por Davi.
instrumento humano de Eclesiastes e isso reveste o assunto de uma importância ainda
maior.
Salomão foi rei em Israel, “Eu, o pregador, fui rei em Israel”.1:12
Vaidade – metáfora que aponta para o que é transitório, provisório, passageiro, assim
como o vento. “totalmente sem sentido, inútil e vazia”.
Nada se torna mais sem sentido na vida do que uma vida vivida sem Deus o controle.
O que Salomão apresenta é a realidade de muitos que, freneticamente buscam
sentido na vida pelos mesmos caminhos que ele trilhou.

1. A busca por um sentido na vida através da alegria. 2:1
 A forma moderna de constatar isso é a afirmação que se repete: o importante é ser
feliz.
 A busca pela felicidade, não importando os meios, se torna o alvo maior para a vida.
 O alvo da vida não é a felicidade mas cumprir os proósitos de Deus e nisto está a
felicidade.
 com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos
esperado em Cristo; Efésios 1:12
2. A busca por um sentido na vida através de conquistas e realizações. 4-7.

3. A busca por um sentido na vida através da satisfação sexual. 2:8
 Muito real considerando-se a realidade da nossa sociedade extremamente hedonista.
 Hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único
propósito.
 isto é, que tem no prazer seu único fim, assim como os hedonistas faziam.
 O hedonismo foi um pensamento filosófico que propunha a busca do prazer como o
alvo da vida.
 Salomão descobriu que isso era vaidade.
4.





A busca humana por um sentido na vida através do poder. 2:9
O poder humano serve para que outros homens se submetam a uma autoridade.
O poder humano serve para que uns subjuguem outros.
Não há poder humano que seja absoluto, ou que possa todas as coisas.
Nem nas maiores ditaduras o indivíduo tem poder para tudo.



Alguns ditadores têm mortes sangrentas, mas muitos morrem de velhice ou doenças
naturais. Confira aqui 13 famosos ditadores modernos e as causas de suas mortes:


Joseph Stalin, Rússia (1878-1953): derrame;



Adolf Hitler, Alemanha (1889-1945): suicídio;



Francisco Franco, Espanha (1892-1975): declínio de saúde e mal de Parkinson;



Mao Tse Tung, China (1893-1976): declínio de saúde e possível esclerose lateral
amiotrófica (doença de Lou Gehrig);



Kim Il-Sung, Coreia do Norte (1912-1994): ataque cardíaco;



Idi Amin, Uganda (1925-2003): falência múltipla de órgãos;



Saddam Hussein, Iraque (1937-2006): considerado culpado de crimes contra a
humanidade, foi enforcado;



Moammar Gaddhafi, Líbia (1942-2011): capturado, espancado e morto por
rebeldes;

5. A busca por um sentido na vida através de intelectualidade e conhecimento. 12-16

•

Dr Hugh Moorhead, professor de filosofia em Illinois escreveu para 250 mais
conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando: “Qual o
significado da vida?”. Alguns deram seus melhores palpites, alguns admitiram
ter apenas inventado um propósito para a vida e outros foram honestos o
bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários
intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que respondesse, caso
descobrisse o propósito da vida.

•

Há uma alternativa a especulação sobre o propósito da vida: a Revelação, a
Bíblia. Podemos nos voltar para o que Deus revelou na sua Palavra. Uma Vida
com Propósitos.

6. A busca por um sentido na vida através o trabalho. 2:18-19.
 Há muitos que vivem para trabalhar e se esquecem de desfrutar o fruto do seu
trabalho.
 Salomão ensina que vem depois outro que não se dedicou ou participou da sua
conquista e vai desfrutar sem valorizar.
 Isso é muito comum, por exemplo, em empresas familiares. O patriarca conquistou e o
herdeiro gastou.
 O melhor da vida é a própria vida. Desfrutar da vida é um maravilhoso segredo.
Conclusão:


O verdadeiro sentido na vida só pode ser encontrado em um relacionamento com
Deus, pela entrega da vida a Jesus como Senhor e Salvador.
 Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10
1. Você já encontrou sentido para a vida?
2. Você conhece pessoas que vivem uma vida sem sentido?
3. Jesus poder dar sentido a sua vida. Você está disposto a experimentar isso?
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam
sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade. Distribua tarefas a todos da célula . Todos
são importantes e necessários!

