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EPÍGRAFE

Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou,
examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras
certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro.
As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem
fixados, provenientes do único Pastor. Cuidado, meu filho; nada acrescente a eles.
Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo.
Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão:
Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o
homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está
escondido, seja bom, seja mau.
Eclesiástes 12:9-14
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