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Então o SENHOR disse a 
Abrão: “Saia da sua terra, do 
meio dos seus parentes e da 
casa de seu pai, e vá para a 
terra que eu lhe mostrarei. 

Gn 12.1







Vocês serão santos para 
mim, porque eu, o 

SENHOR, sou santo, e os 
separei dentre os povos 

para serem meus.

Lv 20.26



1º Mandamento:          

“Não terás outros 
deuses além de 

mim. 

Ex 20.3



2º Mandamento:      “Não farás 
para ti nenhum ídolo, 
nenhuma imagem de 

qualquer coisa no céu, na 
terra, ou nas águas debaixo 

da terra. 

Ex 20.4



1ª
Consideração

O que são os ídolos?



2º Mandamento:      “Não farás 
para ti nenhum ídolo, 
nenhuma imagem de 

qualquer coisa no céu, na 
terra, ou nas águas debaixo 

da terra. 

Ex 20.4





Anubis



Os costumes religiosos 
das nações são inúteis: 
corta-se uma árvore da 
floresta, um artesão a 

modela com seu formão; 

Jr 10.3



enfeitam-na com prata 
e ouro, prendendo tudo 
com martelo e pregos 
para que não balance. 

Jr 10.4



Como um espantalho numa 
plantação de pepinos, os ídolos são 

incapazes de falar, e têm que ser 
transportados porque não 

conseguem andar. Não tenham 
medo deles, pois não podem fazer 

nem mal nem bem".

Jr 10.5



"Filho do homem, estes 
homens ergueram ídolos em 

seus corações e puseram 
tropeços ímpios diante de si. 

Devo deixar que me 
consultem? 

Ez 14.3 



Ídolo é a criação do coração 
humano, que busca atender 
suas legítimas necessidades 

respaldado por espíritos 
enganadores, que desvirtuam 

a relação do homem com o 
único e verdadeiro Deus.



Ele se alimenta de cinzas, 
um coração iludido o desvia; 

ele é incapaz de salvar a si 
mesmo ou de dizer: "Esta 

coisa na minha mão direita 
não é uma mentira?"

Is 44.20



2ª
Consideração

O que é idolatria



19 Portanto, que estou 
querendo dizer? O sacrifício 

oferecido a um ídolo é
alguma coisa? Ou o ídolo é

alguma coisa? 20 Não!

1Co 10



Não! Quero dizer que o que 
os pagãos sacrificam é

oferecido aos demônios e 
não a Deus, e não quero que 

vocês tenham comunhão 
com os demônios. 

1Co 10.20



2º Mandamento:                                

Não te prostrarás diante 
deles nem lhes prestarás 

culto, porque eu, o SENHOR, 
o teu Deus, sou Deus 

zeloso...

Ex 20.5



Respeitar

Obedecer
Submeter-se

Confiar
Ofertar

O que é adorar...
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Meio

Necessidade



Necessidade Amorosa
1.Há alguém sem  o/a qual eu não sobreviveria?
2.Há alguém por quem eu faria de tudo para ter 
comigo?
3.Há alguém que procuro não contrariar, e 
sempre faço o possível para agradar?
4.Há alguém por quem abro mão de valores 
para manter ao meu lado?
5.Me entristeço quando um amigo(a) dá
atenção a outra pessoa?



Profissão
1.Minha ralização é a minha profissão.
2.Sou capaz de dedicar-me ao meu 
trabalho sem ter tempo para a família.
3.Se eu perder este emprego estou em 
maus lençois.
4.Não tenho tempo no serviço a Deus por 
causa de meu trabalho.
5.Meu maior medo é perder meu 
emprego.



Aparência Pessoal
1.Preciso regularmente atualizar meu 
guarda-roupas para estar na moda.
2.Gasto muito tempo diante do espelho e 
ainda assim não saio satisfeito.
3.Ouço regularmente as tendências da 
moda, em revistas ou especialistas.
4.Gasto horas a fio para manter meu corpo 
deste jeitinho.



Finanças
1.Preciso ganhar 30% a mais para levar a 
vida como mereço.
2.Gasto 100% de meus recursos comigo e 
minha família.
3.Não tenho contribuido com a obra do 
Senhor pois estou apertado.
4.Faço qualquer coisa para não pagar 
todos os impostos.
5.O principal ítem na escolha de emprego 
é o salário.
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F

$$$$$$



Idolatria é a busca de 
satisfazer a si mesmo através 
de instrumentos enganosos e 

vazios que não podem 
preencher legítima e 

eficazmente o espaço que 
pertence exclusivamente a 

Deus



Conclusão:

E eu com isso?



"Eu sou o SENHOR; este 
é o meu nome! Não 

darei a outro a minha 
glória nem a imagens o 

meu louvor. 

Is 42.8



“Ninguém pode servir a dois 
senhores; pois odiará a um e 

amará o outro, ou se 
dedicará a um e desprezará
o outro. Vocês não podem 

servir a Deus e ao Dinheiro”. 

Mt 6.24



Então ele chamou a 
multidão juntamente com os 

discípulos e disse: “Se 
alguém quiser vir após mim, 
negue-se a si mesmo, tome 

a sua cruz e siga-me. 

Mc 8.34



Perguntas para refletir
1. Qual o maior alvo de meu respeito? 

2. O que me domina?

3. Que voz é mais importante a mim?

4. O que me dá segurança?

5. A que tenho dedicado o dinheiro?


