
 
O que a Bíblia ensina sobre investimentos 

 
Eclesiastes 11.1  
 

Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias 
você o achará. 

 
Talvez, ao ler o texto em epígrafe, não consigamos entender o que o pregador quis dizer 
ao aconselhar que os seus leitores lancem “o pão sobre as águas”. 
 
Na época em que Salomão escreveu o texto de Eclesiastes, era comum referir-se ao 
produto do trabalho como sendo “o pão”, sobretudo porque a produção daqueles dias 
era essencialmente agrícola – e as pessoas plantavam trigo com o qual se fazia pães. 
 
Então a expressão “lançar o pão sobre as águas” significava enviar o produto do trabalho, 
em navios (“sobre as águas”) para ser vendido em outros lugares.  
 
Na verdade Salomão está ensinando alguns princípios que não podem ser esquecidos por 
nenhum de nós. São eles o princípio do investimento; da paciência e da crença. 
 
A vida “debaixo do sol”, como ele se refere no capítulo 1º, versículo 3º, não é fácil. Tanto 
é que ele assim se expressa no texto citado: 
 

Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se 
afadiga debaixo do sol? (Eclesiastes 1.3). 
 

Salomão discorre, no livro de Eclesiastes sobre a desordem que há no mundo. Nada 
parece estar correto. Por mais que achemos este mundo bom, se o analisarmos 
friamente, veremos que o caos está estabelecido – e isto é fruto do pecado que grassa 
na humanidade. 
 
Deus criou tudo com perfeição, mas o homem, com a sua natureza pecaminosa, 
achando que sabe tudo, que pode tudo e que é capaz de melhorar o que o próprio Deus 
fez, “estragou o produto”. Se visto do ponto de vista da Palavra de Deus – o arquiteto 
do universo – o mundo está deteriorado. 
 
No entanto, apesar de constatar isto, Salomão inventiva os seus leitores a desfrutarem 
desta vida. Mostra que tudo o que temos vem de Deus e, por isto mesmo, é bom. Veja 
algumas das afirmações que ele faz e que nos levam a entender que tudo vem de Deus: 
 

“Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e 
fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu 
trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus...” 
(Eclesiastes 2.24). 
 



“Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se 
conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus” (Eclesiastes 
3.13). 
 
“Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu 
poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu 
trabalho, isto é dom de Deus. Porque não ficará pensando muito 
nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria” 
(Eclesiastes 5.19-20). 

 
Ocorre que este caos, no qual o mundo se encontra, nos impede de vislumbrar tais 
bênçãos. A nossa natureza pecaminosa nos faz pensar que nossas conquistas são 
resultado do nosso trabalho, da nossa capacidade intelectual, da sorte, e de tantas 
outras coisas, menos, que são bênçãos do Senhor. Até paramos, muitas vezes, para 
agradecer a Deus pelas referidas conquistas, mas, no geral, no dia a dia, agimos como 
se fossemos nós os responsáveis diretos pelos resultados obtidos.  
 
Há pessoas que, inclusive, fazem questão de testemunhar que determinadas bênçãos 
vêm de Deus (há aqueles clássicos testemunhos contados em forma de adesivos 
colados nos vidros dos automóveis: “foi Deus quem me deu”), mas isto, apenas, em 
relação as “bênçãos” mais valiosas do ponto de vista humano (um carro, uma casa, uma 
cura de doença tida como incurável etc.). 
 
No cotidiano, esquecem que a comida, a roupa que vestem, a louça de casa são todas 
bênçãos de Deus e devem ser desfrutadas (há pessoas que guardam determinadas 
roupas para ocasiões especiais; determinadas louças para certas visitas; certa garrafa 
de vinho para um momento futuro – que talvez nem venha). Salomão mostra que a vida 
deve ser vivida em sua plenitude para a glória de Deus!   
 
O caos a que me referi, nos leva também, em várias ocasiões, ao desânimo, ao 
pessimismo, e, como consequência à desistência de sonhos, projetos, ministérios etc.. 
Também leva muitos – que são agraciados com talentos – a pensarem apenas em si, 
sem levar em consideração as demais pessoas e sem atentarem que são agraciados por 
Deus e que, por isto, deveriam investir tempo e talentos na Obra Dele. 
 
Salomão começa o seu conselho, no texto que lemos no princípio (Eclesiastes 11.1), 
orientando os seus leitores a investirem o fruto do trabalho. E este conselho envolve 
riscos – sobretudo para os leitores da época em que tais palavras foram escritas, que 
não dispunham dos instrumentos de navegação que existem nos dias atuais. “lançar-se 
sobre as águas” significava uma verdadeira aventura. Sabia-se o dia da partida, mas não 
se tinha certeza do dia da chegada – nem se esta ocorreria. Os navios eram dirigidos 
pelo vento; havia o perigo das tempestades, sem contar no risco de assaltos por ladrões 
que pilhavam as embarcações. 
 
O livro de Atos narra o episódio em que o Apóstolo Paulo foi conduzido para Roma, 
relatando as dificuldades da viagem. Leiamos parte do relato: 
 



7 Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que 
chegamos às imediações de Cnido. Não nos sendo permitido 
prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo 
de Creta, na altura de Salmona. 
8 Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar 
chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laseia. 
9 Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação 
perigosa, e já passado o tempo do Dia do Jejum, Paulo os 
aconselhou, 
10 dizendo: — Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, 
com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas 
também da nossa vida. (Atos 27.7-10) 

 
Observe que a viagem do Apóstolo Paulo ocorreu já no primeiro século da era cristã, 
enquanto Salomão reinou entre 970 e 930 antes de Cristo – o que nos leva a inferir que 
as dificuldades de sua época eram ainda maiores. 
 
Mas, ainda assim, ele aconselha os seus leitores a lançarem o pão sobre as águas, pois 
ainda que o resultado demore, deverá vir: “depois de muitos dias você o achará”. E só 
se obtém o resultado esperado se houver o investimento. O primeiro livro dos Reis 
mostra como os resultados poderiam ser surpreendentes, ainda que demorados:  
 

“Porque o rei tinha no mar uma frota de Társis, junto com os 
navios de Hirão. De três em três anos, a frota voltava de Társis, 
trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões” (1º Reis 10.22). 

 

Vejam: a cada três anos é que os navios retornavam. No entanto, vinham carregados 
de “lucros”. 
 
Muitas vezes fazemos projetos que “dão em água”. Nos preparamos, investimos tempo, 
dinheiro, saúde e, no final, tudo “vai por água abaixo”. Ficamos desanimados. 
Entendemos que deveríamos ter sido mais comedidos nas decisões que tomamos e, 
por isto, desistimos. 
 
É claro que devemos ser cuidadosos nos nossos projetos. Eles devem ser, sobretudo, 
colocados diante de Deus para saber se é da vontade Dele. Não podemos olvidar que o 
mesmo Salomão ensina, desta feita no livro de Provérbios, que: 
 

“O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta 
certa vem dos lábios do Senhor” (Provérbios 16.1). 

 

Entretanto, comedimento e dependência de Deus são diferentes de covardia e 
comodismo. Abster-se de desfrutar do que Deus fez e de não querer ampliar os frutos 
que nos são dados por Ele é viver para não glorificá-lo. 
 
Nos versículos que se seguem no capítulo 11 de Eclesiastes consta o seguinte: 
 



3 Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra; se 
uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, 
aí ficará. 
4 Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha 
para as nuvens nunca fará a colheita (Eclesiastes 11.3-4). 

 
Comentando estes versículos, o Pr. Emílio Garofalo Neto1 assim se posiciona: 
 

“Ele fala para não esperarmos as condições que seriam 
completamente favoráveis. Há coisas que estão fora de nosso 
controle. Se formos esperar a situação ideal, pode ser que não 
comecemos nunca. (...) Prudência é algo bom; planejamento é 
bom, mas prudência pode ser facilmente confundida com 
incredulidade. Estamos num mundo caído e quebrado. Muitas 
vezes, as condições favoráveis simplesmente não vão aparecer, e 
devemos ir em frente mesmo assim. Quem fica somente olhando 
o vento não semeará nunca, e o que ficar olhando para as nuvens 
nunca colherá. Na nossa perspectiva, as condições sempre 
poderiam ser melhores”. 

  
Por sua vez, Michael Eaton2, ao analisar o versículo que lemos no princípio, faz a 
seguinte observação: 
 

“... o pregador convoca seus leitores a assumir a vida como 
vinda das mãos de Deus, gozando-a, a despeito das provações e 
perplexidades. Tal tipo de vida contém os elementos de 
confiança e aventura (lança), exige entrega total (visto que o teu 
pão é empregado no sentido de ‘bens’, ‘mantimentos’ (...) e 
pressupõe expectativa (o acharás), uma recompensa que 
requer paciência (depois de muitos dias)”.  

 
Ainda de acordo com o magistério do pregador – é assim que Salomão se denomina: 
 

Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços 
cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar: se esta, se 
aquela ou se ambas serão igualmente boas (Eclesiastes 11.6). 

 
Ele nos ensina, portanto, que devemos ser ousados – obviamente, na dependência do 
Senhor; pacientes – sabedores que o tempo de Deus é diferente do nosso (“tudo tem 
o seu tempo”, conforme consta em 3.1); e crentes – fé de que, depois de muitos dias, 
o pão lançado sobre as águas retornará. 
 

 
1 NETO, Emílio Garofalo. Isto é filtro solar: Eclesiastes e a vida debaixo do sol – Brasília: Monergismo, 
2020, p. 410/411. 
2 EATON, Michael A. e CARR, G. Lloyd. Eclesiastes e Cantares: introdução e comentário – São Paulo: Vida 
Nova, 2006, p.148.  



O Senhor, por meio de Salomão, nos manda seguir em frente, mesmo que estejamos 
vivendo em um mundo caótico. Devemos seguir semeando, mesmo que não vejamos 
os frutos do nosso trabalho e não saibamos se haverá o resultado esperado. 
 
Devo dizer, no entanto, que o princípio pregado por Salomão não se aplica, apenas, em 
relação ao produto do trabalho, mas em tudo nas nossas vidas – se quisermos viver 
para a glória de Deus. 
 
Roy Zuck, tratando sobre a análise de textos bíblicos, ensina que “Determinadas 
situações ou mandamentos dizem respeito a contextos culturais que se assemelham 
apenas parcialmente ao nosso e nos quais só os princípios são aplicáveis”3. 
 
Isto é: conquanto o contexto em que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes seja bem 
diferente do nosso (e deveríamos louvar ao Senhor porque temos privilégios que 
Salomão, em toda a sua glória, não teve), os princípios por ele ensinados são aplicáveis 
em todas as áreas de nossas vidas. 
 
Quero destacar, porém, apenas três áreas de nossas vidas nas quais devemos fazer 
investimentos que glorifiquem a Deus: 
 
1) relacionamento com o próprio Deus – Quanto do nosso tempo é investido no 
relacionamento com Deus? Muitos se aproximam de Deus, apenas, para fazerem pedidos 
– e ainda assim não aplicam o princípio que Salomão ensinou: o resultado vem depois de 
muitos dias (querem resultados imediatos e se estes não vêm, se afastam do Senhor [o 
que significa que são apenas interesseiros e não interessados em estabelecer um 
relacionamento autêntico com o Eterno]). 
 
Muitas vezes, nos contentamos em ser membros de uma igreja, apenas, sem nos darmos 
conta de que necessitamos de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Nos 
tornamos relapsos na prática das disciplinas espirituais; deixamos de ser constantes no 
culto ao Senhor; não estamos “nem aí” para o que nos é ensinado na igreja – a não ser 
que se diga aquilo que queremos ouvir. 
 
Nos tornamos, fazendo minhas as palavras do saudoso Pr. Gerson Barbosa de Menezes, 
“crentes ocos, fofos e balofos”. 
 
Ser cristão é muito mais do que ser frequentador de uma igreja. Implica em dizer que 
devemos investir no nosso crescimento espiritual; na leitura de bons livros; em 
seminários que nos levem ao crescimento (aqui em Campina Grande, temos o privilégio 
de ter um evento do porte da Consciência Cristã, mas muitos crentes, quando chega a 
data do evento, preferem viajar para outros lugares, a fim de aproveitarem o feriado e 
desprezam a chance que Deus lhes dá de investirem um pouco mais em suas vidas cristãs 
e de crescerem no conhecimento e na graça do Senhor); no aprimoramento dos talentos 
que Deus lhes deu, não apenas para usufruírem deles, mas para darem o melhor para 
Deus; no engajamento na Obra do Senhor etc..  

 
3 ZUCK, Roy B. A interpretação bíblica: meios de descobrir a verdade da Bíblia – São Paulo: Vida Nova, 
2002, p.107. 



 
Reflitamos nesta pergunta: o quanto estamos investindo no nosso relacionamento com 
Deus? 
 
2) No casamento – E quando falo em investir no casamento, não me refiro, apenas, aos 
que já estão casados, mas, também, aos que pretendem constituir matrimônio. Investir 
no casamento significa, em primeiro lugar, investir em oração, prática da Palavra de Deus 
no relacionamento entre os dois e na dependência total do Senhor – ou seja, significa 
que Deus deve ser o centro do relacionamento – e isto começa já na fase do namoro. 
 
Os cônjuges devem investir tempo no relacionamento. Valorizar a presença do outro e 
valorizar o outro. Há muitos relacionamentos matrimoniais, de casais que se dizem 
cristãos, pífios, vez que os cônjuges não valorizam a pessoa que Deus colocou em suas 
vidas. Isto significa que desvalorizam o que Deus lhes deu e, portanto, não glorificam ao 
Senhor.  
 
Os casais devem investir mais em seus relacionamentos matrimonias. Cuidarem melhor 
uns dos outros; devem dar mais tempo para o cônjuge.  
 
Muitos devem estar dizendo: “você diz isto porque não conhece o meu esposo (ou a 
minha esposa)”. É Verdade! Mas eu conheço o Deus dos deuses! Eu sei que Ele vela sobre 
a Sua Palavra para a cumprir (Jeremias 12.2) e se Ele nos manda investir, mesmo sem que 
tenhamos certeza do resultado, crendo que depois de muitos dias colheremos os frutos, 
devemos obedecê-lo. Devemos fazer a nossa parte, crendo que a parte Dele será feita. 
 
Quanto do nosso tempo tem sido investido no nosso matrimônio? Quanto do seu tempo 
– jovem que está esperando por um cônjuge – tem sido investido na oração neste 
sentido? Quanto do nosso tempo tem sido investido no aprendizado para ser um cônjuge 
segundo a Palavra de Deus? 
 
Reflitamos, pois, nisto. 
 
3) Invista pesado na vida espiritual dos seus filhos – Quando falo investir na vida espiritual 
dos filhos, não estou me referindo, apenas, aos pais que têm filhos que ainda são 
crianças. Me refiro a pais. Filhos são filhos independentemente da idade; 
independentemente do estado civil. 
 
Nós investimos na vida espiritual de nossos filhos, primeiramente, quando somos 
exemplos de pais que têm vida piedosa. Não adianta frequentarmos uma igreja se, no dia 
a dia, não somos exemplos de pessoas que cultivam um relacionamento com Deus; que 
colocam em prática o aprendizado recebido do Senhor. 
 
Há pais que investem na carreira profissional dos filhos e os expulsam da Casa de Deus 
com comportamentos opostos ao comportamento de um cristão. Há pais que colocam 
os filhos nas aulas de inglês, espanhol, mandarim; pagam aulas de reforço para que eles 
se aprimorem naquelas disciplinas que têm mais dificuldades; investem pesado em 
escolas caras etc., tudo de acordo com os propósitos que têm para os seus filhos – e não 



estou criticando esse tipo de investimento (entendo que eles devem ser feitos, sim!), mas 
não investem na vida espiritual dos filhos. Não os trazem para a igreja; não os ensinam o 
temor do Senhor; não sonham com eles exercendo um ministério na igreja (alguns até 
punem os filhos proibindo-os de irem à igreja).  
 
Devemos ter em mente que o sucesso na vida profissional, sem Deus na vida do 
profissional, significa perdição eterna. Vale a pena investir mais em vinte, trinta anos de 
uma carreira profissional em detrimento do investimento eterno? 
 
Cada vez mais tenho visto jovens, adolescentes, e até crianças, filhos de cristãos, 
valorizando futilidades desta vida em detrimento de um relacionamento autêntico com 
Deus. Os pais têm responsabilidade neste comportamento equivocado. 
 
As escolas, a televisão, o Youtube, as redes sociais estão aí para ensinarem sobre coisas 
fúteis, mesmo – é o que grassa no mundo. Compete aos pais, entretanto, caminharem 
na contramão dessas práticas. Não estou criticando o fato de eles terem acesso às citadas 
mídias – não! O que eu critico é a postura passiva dos pais, que transferem para as ditas 
mídias a responsabilidade que é somente deles. Não ensinam aos filhos os princípios 
cristãos, não colocam limites. Como consequência, deixam os filhos vulneráveis às lições 
do mundo. 
 
Resultado: filhos distantes do Senhor. Se dependesse de muitos pais, o futuro da igreja 
estaria comprometido.  
 
Voltando às lições de Salomão, desta feita no Livro de Provérbios, a “coroa dos velhos são 
os filhos dos filhos” (Provérbios 17.6). Isto significa que os pais só terão o resultado do 
seu trabalho, de educadores dos filhos, quando estes forem pais e transmitirem para os 
filhos deles as lições que receberam em casa (mais uma vez vislumbramos os princípios 
pregados no versículo que embasa esta mensagem – o da paciência e da fé). 
 
Destarte, pensemos nas lições de Salomão e vejamos se estamos colocando em prática 
os princípios insculpidos no texto de Eclesiastes – seja investindo o produto do nosso 
trabalho, seja investindo no nosso relacionamento com Deus, no casamento ou na vida 
espiritual dos filhos. 
 
 

Sejam abençoados.        


