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Deus nos criou com a capacidade 
de adorar. Somos essencialmente 

criaturas adoradoras           
Ex.20.3,4
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Como resultado da queda o 
homem teve, e tem até hoje, que 

decidir a quem ele quer adorar – se 
a Deus ou se a ídolos, isto é, ele 

mesmo, alguém, alguma coisa ou 
substância
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O fato de haver um mandamento 
para adorar exclusivamente a Deus 

é suficiente para indicar a 
inclinação do homem de adorar a 

qualquer outro “deus”
I Jo.5.21
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Quando as Escrituras referem-se 
ao coração do homem elas estão 
se referindo a três grandes áreas      

da vida
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A primeira delas é a MENTE

Relaciona-se com a compreensão 
Mt.13.15b

Relaciona-se com os pensamentos 
Rm.1.21
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Relaciona-se com o raciocínio 
Mc.2.6

É onde se processa a dúvida 
Lc.24.38

É a sede do discernimento                
I Rs.3.12

7

A segunda são as AFEIÇÕES

É a sede dos nossos desejos 
Sl.20.4; Sl.42.1,2

É onde estão as emoções         
Ec.7.9
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Tristeza e coração estão associados 
I Sm.1.8

É onde se alojam os       
sentimentos pecaminosos                            

Tg.3.14
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Desânimo é algo ligado ao  
coração, isto é, à alma, ao      

íntimo do homem                               
Hb.12.3
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A terceira é a VONTADE

É onde fazemos as nossas escolhas 
quanto a quem ou ao que      

iremos adorar                                     
Js.24.15; Jz.10.13,14
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É onde se processam as decisões    
e se define o curso das ações 

Sl.25.12; Dt.30.19
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Uma Definição

Um ídolo é qualquer coisa, 
substância ou pessoa do qual nós 

dependemos para realização, 
segurança e felicidade
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É alguma coisa além do próprio 
Deus que  nós abrigamos em 

nosso coração               
Lc.12.29
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É uma preocupação, um interesse 
que domina ou ainda um desejo 
que começou legítimo e passou a 

ser uma exigência ou  algo 
necessário. É aquilo que nos         

domina e nos controla                                           
Sl.119.133; I Co.6.12
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É algo que passa a nos motivar                         
I Co.4.5; At.5.1,2

É aquilo que nós confiamos,               
tememos ou servimos                                             

Mt.6.24; Lc.12.4,5; Is.42.17
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É alguma coisa que nós amamos e 
perseguimos em lugar de amar                         

e ansiar por Deus                                               
Fp.3.19
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Dado o seu efeito controlador em 
nossas vidas, um ídolo pode ser 

chamado de "falso deus" ou ainda 
de "deus funcional" 
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Todos nós lutamos com a idolatria. 
Nós podemos afirmar que cremos 

em Deus e O amamos e ter 
influências que ainda                    

nos controlam                                                       
II Rs.17.41
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Então, um ídolo é algo que 
desejamos muito e que não temos 

e que passa a nos controlar
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Como podemos identificar 
um ídolo funcional em 

nosso coração? 

Algumas perguntas podem ajudar:
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Com o que eu estou preocupado?

O que domina o meu pensamento?

Se eu tivesse _________ e/ou fosse 
_________ eu seria uma pessoa 

feliz, realizada e segura
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O que eu quero preservar 
ou evitar?

Onde ou em que ou ainda em 
quem eu coloco a minha 

confiança?
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O que eu mais temo?

Há alguma coisa que eu desejo 
muito que estou disposto a 

machucar outros para obter o 
que desejo? 
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Quando um desejo que tenho não 
é alcançado, tendo a ficar 

frustrado, ansioso, ressentido, 
amargo, irado ou ainda 

tremendamente entristecido?
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Na medida que lutamos para 
encontrar esses ídolos funcionais 

em nosso coração, 
freqüentemente lutaremos com 

inúmeras racionalizações:

26



Tentaremos esconder, ocultar ou 
mesmo não reconhecer tal 

inclinação ou tendência

Tentaremos disfarçar os nossos 
desejos e torná-los aceitáveis 
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Tentaremos justificar e explicar 
porque o que queremos é legítimo 

a fim de manter tal ídolo
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Abandonando os Ídolos do  
Coração e Cultivando um     

Coração Piedoso
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Dispondo o coração a obedecer ao 
que já conhece da Palavra de Deus 

Jo.14.21; Fp.3.16

Dispondo o coração para aprender
mais de e a ansiar intensamente 

por Deus                                
Sl.42.1,2; Jr.15.16 30



Dispondo o coração a ter 
prazer na Palavra de Deus 
Sl.119.24,77,111,143,174

Tomando a decisão de fazer 
morrer a natureza terrena 

Cl.3.5-8
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Reconhecendo, abandonando e 
confessando a Deus os                

seus pecados                                  
Pv.28.13; I Jo.1.9
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Tomando a decisão de substituir a 
velha natureza pelos padrões da 

nova natureza em Cristo       
Ef.4.22-24; Mt.11.28-30;   

Rm.12.1,2
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