Estudo nº 4 – Série Ídolos do Coração
Tema: Consequências da Idolatria; Estamos
vendo que, mesmo após nossa conversão,
facilmente somos distraídos pelos “ídolos de
nosso coração”. Os homens “Levantaram ídolos
dentro do seu coração” (Ezequiel 14.3). Ídolo tem
a ver com nosso coração. Deus revela aqui não
que estas pessoas adoravam determinados ídolos
feitos em barro, mas que os ídolos estavam
arraigados nos seus corações. Dessa forma
vejamos algumas consequências da idolatria:
1 Frieza e insensibilidade espiritual – A marca maior da idolatria é a
incapacidade de corresponder com Deus. A Bíblia diz que todos os idólatras
se tornam como seus ídolos (Salmo 115.4-8) Isto é, têm boca, mas não
falam; têm mãos mas não pegam; têm pés mas não andam....
Esse é o destino de quem se curva diante de ídolos, se autodestroem, a vida
fica paralisada, a sensibilidade a Deus vetada! Ela cega os olhos, tapa os
ouvidos, paralisa; torna-os apáticos e sem vida. Todo o tempo, energia e
recursos são pelos ídolos requeridos de maneira que nada sobra para o
Senhor.
Isso se percebe claramente com o povo de Israel (Isaias 2.8, olha o
resultado: Isaías 6.9-10);
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.
2. Dificuldade que temos de dar a Deus a centralidade de tudo que
fazemos (Rm 1.18-23). Num nível motivacional nós não queremos dar a
honra que Deus é merecedor, por isso criamos ídolos, ou melhor,
estabelecemos coisas como deuses para nossas vidas. Para negarmos o
controle de Deus sobre nossas vidas, nós escolhemos outras coisas que
possam ser substitutos de Deus. “Eles mudaram a verdade de Deus em
mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do criador” (Romanos
1.25).
3 Desilusão e vazio – Os ídolos que criamos são tentativas de
preenchermos vazios e obtermos proteção e coisas que só Deus pode, desta
forma nossa busca será sempre frustrada.
Acumularemos ídolos e sempre serão insuficientes, tornando-nos seres
insatisfeitos e desiludidos. (Isaias 57.13 “Quando clamares, a tua coleção de
ídolos que te livre! Levá-los-á o vento; um assopro os arrebatará, mas o que
confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte”).
4. Escravidão - Os ídolos estão por trás dos pecados e dos vícios que não
conseguimos abrir mão. A força de um pecado que persiste é alimentada
pelo ídolo que a recarrega! A ganância; o orgulho; a pornografia são
pecados
geralmente
sustentados
pelos
ídolos:
Dinheiro,
auto
reconhecimento e sexo!
Tim Keller sobre isso comenta: “Dinheiro”, “amor”, “sucesso”, são ídolos de
superfície que alimentam ídolos mais profundos como “necessidade de
aceitação”, “busca de significado”, entre outros.
Certo estudante de psicologia estava estudando a teoria comportamental e
trabalhando num laboratório com seu ratinho. Dias depois, o ratinho
comentou com o outro rato que estava do seu lado: “acho que aquele rapaz

está condicionado, porque todas as vezes que eu aperto esta barra ele me
dá comida e água...” Os ídolos criam falsas leis, falsas definições de sucesso
e fracasso, de valor e significado. Fazem promessas de benção e maldição
para aqueles que seguem suas leis ou a desobedecem. Por exemplo: “Se
fizer bastante dinheiro, estarei seguro”, ou, "Minha vida será bem sucedida
se"…ou, "as pessoas me respeitarão e vão gostar de mim, se"…
Tarefa para casa... Ore e faça. Desmascare os ídolos – Este é o
primeiro caminho. Quando Moisés chegou ao arraial, ele quebrou os ídolos.
Mostrou a fragilidade daquele bezerro de ouro (Êxodo 32). O ídolo precisa
ser denunciado, desmascarado. Ídolos criam um campo de ilusão acerca
deles.
Scott Peck, no seu livro: “O Povo da Mentira” afirma que o mal é como fungo
e mofo cresce melhor na penumbra. Por isto Jesus afirmou: “Eu sou a luz do
mundo, aquele que me segue, não andará em trevas”. Precisamos convidar
Jesus para iluminar os segredos e desvarios de nosso coração.

