Estudo nº 3 – Série Ídolos do Coração
Tema: Alguns exemplos bíblicos de Idolatria
Conforme vimos no estudo nº 01 - A idolatria antes
de ser um produto das mãos é inerentemente originada
nos corações. A materialização em imagens é um
detalhe e não essencial. A idolatria ocorre independente
de haver imagens. Não é apenas algo externo a nós! A
Questão essencial: "Há alguma coisa ou alguém, além
de Jesus Cristo que tem assumido no nosso coração uma
função de confiança, preocupação, lealdade, serviço,
medo ou prazer?” Existe alguém ou algo que eu amo,
confio ou desejo - Mais que a Deus?
Hoje veremos alguns exemplos bíblicos de Idolatria. E
algumas dicas para sabermos se temos algum ídolo? 1 – Ídolos de
Raquel (Gênesis 31:30-35) Raquel quis levar seus ídolos consigo e os escondeu,
mentiu para preservá-los; com eles se sentiria segura em terra estranha. Os ídolos
que escondemos, podem ser roubados, manipulados e têm este poder de nos dar
falsa sensação de esperança e por eles estamos dispostos a fazer qualquer coisa
para preservá-los conosco. O ídolo de seu pai era o visível, mas havia outros ocultos
que ela guardava no coração. Isto fica claro no seu pedido a Jacó “Dá-me filhos ou
morrerei”.
A idolatria é tudo o que colocamos como a “razão de nossa existência”!
2 – Caso do sacerdote Eli (I Samuel 2:29) x Abraão (Gêneses 22) – Eli
honrou seus filhos mais do que a Deus; Abraão fez o oposto, honrou o seu Deus
mais do que seu filho! Qual têm sido nossas atitudes?
3 – Marta x Maria (Lucas 10.38-42) Marta se preocupou em “fazer algo para
Jesus”; Maria em estar com Jesus. Às vezes o ministério e a igreja se tornam mais
importantes que o relacionamento com Jesus e isto pode ser nosso ídolo escondido!
Desejos, filhos e até ministério pode se transformar em ídolos que abrigamos no
coração!
4 – Judas (Mateus 26. 14-16) o dinheiro e o desejo pelo poder o arruinou!
COMO SABER SE EU TENHO UM ÍDOLO?
A.
Deuteronômio 6. 4,5
1.
Segundo este texto, visto que Deus é o único Deus, como deve
ser a nossa dedicação a ele?
2.
Portanto, um ídolo, 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.
3.
“Um ídolo possui uma posição de controle sobre o seu coração
quando você dispõe muito de sua paixão e energia, de seus recursos
materiais e emocionais nele sem pensar duas vezes” Tim Keller.
Sendo assim, três perguntas são importantes para identificarmos um ídolo em
nossas vidas:
a)
Há algo que domina o meu coração de tal forma que eu jamais
admitiria viver sem isso?
b)
Há algo que domina a minha alma de tal forma que eu estaria disposto
a pecar para possuir?
c)
Há algo que domina a minha força de tal forma que requer a minha
máxima dedicação?
Ídolo é um sempre um substituto de Deus - O pecado nos predispõe a querer
viver de forma independente de Deus. “Adoraram a criatura em lugar do criador”
(Rm
1.25).
Trabalho - pode se tornar um ídolo se o perseguimos de uma forma que ignoramos
as responsabilidades espirituais;
Família – Mesmo sendo uma instituição divina, pode se tornar um ídolo;
Bem-estar - um desejo legítimo torna-se um ídolo quando não nos
desestabilizarmos por causa de nosso conforto.

TAREFA DE CASA (Esta parte do estudo é para o membro do grupo refletir
em casa) O que tem ocupado o meu coração? Alguma coisa ou alguém está
tomando o lugar de Deus em minha vida? O que tem ocupado minha mente?
Se você tem experimentado uma frieza espiritual acentuada; não tem tido prazer
nas coisas de Deus; prefere outro lugar a igreja; outra atividade à oração e leitura
da Palavra; outras companhias que não seja o povo de Deus; eu tenho uma má
noticia meu irmão, você abriga ídolos em sua vida. O que tem ocupado o meu
coração? Alguma coisa ou alguém está tomando o lugar de Deus em minha vida? O
que tem ocupado minha mente?

