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Aula 6 – Ídolos do Coração 
Introdução: 

 

“Mudança de comportamento sem mudança do coração é mudança cosmética”(Sam Williams).  

 

 João Calvino: “O coração é uma fábrica de ídolos”.   

  

Idolatria é o tema mais discutido na Bíblia. Embora a noção de idolatria esteja associada a 

culto de imagens e a criação de imagens, as Escrituras descrevem a idolatria como um problema do 

coração do homem. A adoração de ídolos é a expressão de um abandono prévio de YHWH seu Deus. 

 

1. O que é o CORAÇÃO? 
 

Quando Jesus falava do coração, Ele se referia a ___________ , ___________ e ____________ 

 

 Quando a Bíblia se refere ao coração, ela inclui as três principais operações do homem 

interior.  

 

 _____________: inclui os pensamentos, crenças, compreensões, memórias, julgamentos, 

consciência e discernimento (Mt 13.15; Rm 1.21; Lc 24.38; 1 Tm 1.5) 

 

 _____________: anseios, desejos, sentimentos, imaginações, emoções (Sl 20.4; Ec 7.9; 11.9; 

Is 35.4; Tg 3.14; Hb 12.3)  

 

 _____________: realiza escolhas e determina ações (Dt 30.19; Js 24.15; Is 7.15; Dt 23.15, 16; 

Sl 25.12)  

 

Em vez de pensar nestes três aspectos (mente, afeições e vontade) como sendo separados e isolados 

um do outro, pense neles como operando continuamente em conjunto, um com o outro. Veja o 

exemplo de Moisés (Hb 11.24-27). 

 

2. A Bíblia e a Idolatria 

 

 No VT a idolatria refere-se ao desvio do homem de Deus. A batalha contra a idolatria 

aparece vívida com o “bezerro de ouro” e reaparece através dos livros de Juízes, 

Samuel, Reis, pelos Profetas e Salmos. Ex. 

 

Gn 31.11,13-19: 

 

Ez 14.1-5: 

 

 No NT, “desejos” (gr. epithumiai) é característica e resumo para o mesmo desvio. 

 

1 Co 10.6,7 e 14:  

 

1 Jo 5.21:   
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 Um exemplo:  Raquel: "Dê-me filhos ou morrerei" – Gn 30.1 

  

 Um teste: Faça o diagnóstico do teu coração: 

 

"Dê-me _________________ ou morrerei" 

 

O que acho que mais preciso para ser feliz ou para que minha vida tenha mais 

significado? 

Se minha resposta for qualquer outra coisa que não seja Deus, então tal coisa 

funciona como meu ídolo!  

 

3. Como saber se estou adorando mais as bênçãos que desejo do que ao Deus 

verdadeiro? 
 

a) Se estiver disposto a pecar para conseguir o que mais quero. 

ou 

b) Se a minha reação for pecaminosa quando eu não conseguir aquilo que mais quero. 

 

O que quero, em si, não é necessariamente pecado! Mas a intensidade com que busco me leva 

a pecar. (Mt 22.37; 6.33) 

 

Existe uma maldição em relação à idolatria que é a conseqüência de se confiar em algo ou em 

alguém, que não seja o Deus verdadeiro, para nos tornar feliz. (Jr 17.5-8) 

 

Idolatria é um pecado que tem suas raízes na mente, em nossos pensamentos, crenças, 

julgamentos e imaginação. “Ídolos do coração”, “desejos da carne”, “temor de homens”, “amor ao 

dinheiro”, “mente terrena”, “orgulho”, e várias outras figuras, descrevem bem a visão bíblica de 

impulsos interiores, experimentados como falsas necessidades ou alvos centrados no homem. 

 

A questão mais profunda da motivação não é “o que me motiva”. A questão final é “quem é 

o senhor destes padrões de pensamento, sentimento ou comportamento?”.Quem além de Deus é 

meu deus? 

 

 Dois exemplos: 

 

 “Impulso” da fome:  (observe como Mt 6.25-34 trabalha este tema) 

 

 “Necessidade” de segurança (desejo de obter o reconhecimento dos homens) 

O que se observa na pessoa que confia em algo ou alguém que não seja Deus? Ela nunca se 

satisfaz. 

  

Algumas perguntas para diagnosticar meu coração: 

 

 O que mais quero e __________________________________? 

 

 O que mais quero e temo perder, ___________________________ refletir sobre Deus 

e crescer em santidade de vida? 

 

 Que prazer eu ________________que estou disposto a pecar a fim de obtê-lo? 
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 O que temo tanto _____________ que nem hesito em pecar a fim de mantê-lo? 

 

4. Como derrotar os ídolos do coração? 
 

 Deus nos chama a enterrar os ídolos ao pé da Cruz de Cristo. 

 

 

 Deus é Conhecedor do nosso coração. (Jr 17.9,10; Hb 4.12,13) 

 

 

 Deus é Transformador do nosso coração. (Hb 4.14-16) 

 

 

 Devemos nos guardar dos ídolos ( 1 Jo 5.21) 

 

  

Deus nos manda consagrar a Ele todo o nosso coração 

  

"E agora, ó __________________, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema 

o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os Seus caminhos, que O ame e que sirva ao Senhor, 

o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e 

aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem" (Dt 10.12,13) 

 

5. Aplicação: Diante de cada situação, pergunte: 
 

1- O que mais quero, desejo ou almejo?  

 

2- O que mais temo? O que mais me preocupa? 

 

3- O que acho que mais preciso? 

 

4- O que minhas estratégias tencionam alcançar? 

 

5- Em que ou em quem eu confio? 

 

6- Quem eu quero agradar? A opinião de quem é importante para mim? 

 

7- O que eu estou amando? Odiando? 

 

8- O que me dá maior prazer, felicidade ou deleite? O que traz a maior dor e tristeza? 

 

 
 

Aconselhamento bíblico é o aconselhamento que expõe nossas motivações – nossos corações e    

nosso mundo – de maneira tal que o Evangelho autêntico seja a única resposta possível. (Pawlison) 
 


