Estudo nº 2 – Série Ídolos do Coração
Tema: O QUE SÃO ÍDOLOS?

Como já vimos “O coração humano é uma fábrica de
ídolos”. “Cada um de nós é, desde o ventre materno,
experto em inventar ídolos”. De fato, diariamente
enfrentamos tentações para criar novos ídolos, nos
quais depositamos nossa esperança. Esta esperança
e confiança, em qualquer outra coisa, que não Deus,
é a essência da idolatria. Ken Sande escreve: “Em
termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa, que
não Deus, na qual empregamos nosso coração
(Lc.12:29, 1 Co. 10:6), que nos motiva (1 Co. 4:5),
que nos controla ou governa (Sl. 119:133), ou a qual servimos (Mt. 6:24)”.
Como Richard Keyes salienta, idolatria é extremamente sutil e penetrante:
“Toda sorte de coisas são ídolos em potencial, dependendo somente, das
nossas atitudes e ações concernentes a elas... Idolatria pode não envolver
negações explícitas da existência de Deus ou de Seu caráter. Ela pode vir
também, na forma de um afeto excessivo a algo que é, em si mesmo,
perfeitamente lícito... Um ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade,
uma pessoa, uma atividade, uma posição, uma instituição, uma esperança,
uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói, qualquer coisa que possa
substituir Deus”.
Aqui está João Calvino, de novo: “O mal em nosso desejo,
caracteristicamente não repousa no que queremos, mas em o
querermos muito”.
Quando um desejo, mesmo por algo não naturalmente mal em si mesmo, se
torna um ídolo? Como posso determinar se eu quero alguma coisa
exageradamente? Não é difícil de saber.
O QUE SÃO ÍDOLOS?
A. Êxodo 20:2-5
1. Como este texto descreve um ídolo?
a) Um ídolo é simplesmente qualquer coisa que você adore além de Deus.
2. “Um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que
apenas Deus pode te dar” Tim Keller. Como esta frase de Tim Keller pode
ser vista neste texto de Êxodo?
a) Deus foi aquele que libertou o povo do Egito, aquele que supriu os
maiores anseios daquele povo. Assim, sempre que achamos que algo além
de Deus pode fazer por nós o que apenas Deus pode, cometemos idolatria.
b) Exemplos:
(1) Achar que determinado santo pode ouvir suas preces e te libertar de um
problema.
(2) Achar que sua felicidade depende de ter algo além de Deus, de tal forma
que, se você não tiver você não é inteiramente feliz.
B. Segundo este texto, é possível que tenhamos mais de um ídolo? Sim, pois
ele diz “não terás outros deuses diante de mim”.
1. Os ídolos mais comuns são: riqueza, prazer sexual, conforto, beleza e o
sucesso.
2. Mas um time de futebol, um namorado (a), um filho (a), um cônjuge, uma
mania e etc também são muitas vezes idolatrados.
3. NOTE: a grande maioria das coisas que consideramos deuses para nós
são, em si, coisas boas.
4. Tim Keller divide a idolatria em três categorias:
a) Os ídolos pessoais – são aqueles que envolvem satisfação pessoal, como
o poder, as realizações e os prazeres.

b) Os ídolos culturais – são os ídolos típicos de uma sociedade, como
prosperidade econômica, desenvolvimento tecnológico, dominação militar.
c) Os ídolos intelectuais, ou as ideologias – são ídolos ideológicos, como a
confiança em um sistema econômico ou político.
5. Às vezes, o que as pessoas chamam de “questão de temperamento” ou
“questões psicológicas” são, na verdade, questões de idolatria.
a) O perfeccionismo é, na verdade, a veneração da perfeição.
b) Um workaholic é, na verdade, a veneração do ativismo.
c) A timidez é, na verdade, a veneração da imagem pessoal.
Tarefa para casa... Reflita... A idolatria, além de ser aquilo que consideramos
como um deus em nossas vidas, é algo que toma de nós uma dedicação que
apenas Deus deveria tomar.
Segundo Pastor Ed Rene Kivitz Deus é apenas um rótulo ou uma etiqueta
que pode ser colocada em qualquer coisa que queiramos!

