
Apresentação da Apostila 
 

 

  Caro Líder 

  Estamos alegres por poder ajudá-lo nesta caminhada de preparo de estudos bíblicos 

para as KOINONIAS. 

  Essa nova serie de estudo intitulada: O que Agrada a Deus terá uma duração de 14 

estudos. Os sermões serão preparados pelo Pr.Fernando Leite, os devocionais (tempo de meditação 

diária) pelo Pr. Fábio Grigório e material para as Koinonias pelo Pr. Wagner Fonseca. 

  Saiba que o nosso desejo é equipá-lo para o bom desempenho da obra do Senhor. 
Efésios 4. 12 “com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a 
edificação do corpo de Cristo, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do 
Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,”.  

 
 

Sugestões para conduzir o Grupo Pequeno: 

 

 Chegada dos participantes – Saudação, Dinâmicas (Se você entender que é necessário).  

 Louvor – Com músicas e letras para que todos participem, neste momento é uma boa experiência 

ter as crianças presente. Letras de Música estarão sendo disponibilizadas no site da IBCU. 

http://www.ibcu.org.br/home/musicas. 

 Estudo – Apostila com o material, estudo e perguntas de aprofundamento. Aconselhável, para os 

participantes da Koinonia que freqüentam o culto trabalhe com as perguntas de aprofundamento.  

 Pedidos de Oração – Este é momento de compartilhar pedidos de oração, gratidão, etc. 

 Versículo para Memorizar – Para cada estudo teremos um verso para ajudar na memorização. 

 Lanche – Algo simples, mas que possa ocorrer uma confraternização. 

 Dicas – Monte uma Escala de lanche, escala de quem ajuda com as crianças, etc. 

 Ajudas - No site www.ibcu.org.br – você poderá ter a gravação do sermão. Dúvida entre em 

contato Wagner Fonseca– wfonseca@ibcu.org.br - Fone – (19) 3289-4501 – de segunda a sexta no 

horário comercial. 

 O material não está “engessado”, esteja livre para usar da forma que mais coopere com 

o objetivo da Koinonia.  Bom trabalho que o Senhor possa ser conosco. 

 
Um Abraço 
Wagner Fonseca 
 
 

 

 

 

 

http://www.ibcu.org.br/
mailto:wfonseca@ibcu.org.br
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O Risco da Idolatria 
Serie: O que agrada a Deus 

O Pecado da Idolatria 
 

SENTIDO RESTRITO 

 Povo de Israel havia aprendido que deveria só servir ao Senhor:  

 Colocar-se sob a autoridade de, temer a... Dt 12. 2 e 30 

 Obedecer aos Seus padrões. Dt 12.14 

 Honrar e ofertar a....Dt12. 5 e 6 

 Fazer  Dele o centro da alegria.... Dt 12.7 

 Adoração genuína envolve todos estes aspectos e direcionado a Deus, falta de um 

destes aspectos, pode ser uma adoração incompleta ou falsa. 

IDOLATRIA 

 Ídolos, matéria, fruto da imaginação criativa humana. 

 “Uma imagem vale mais que mil palavras”. Jr 2. 27 e 28 

 Sem Valor Jr 2.5 

 “deuses” inúteis e falsos Jr 2. 8,10,11 

Introdução: 

 Nesta serie tem como proposta de estudar o que agrada e desagrada a Deus, deixando 

evidente que Deus, embora transcende é também uma pessoa que se agrada ou desagrada, se 

alegra ou se entristece, aprova ou se indigna. 

 

Idolatria, que pode equivocadamente ser entendido como um pecado exclusivo dos pagãos. Sem 

sombra de dúvida, ele é típico de pagãos, mas está longe de ser um pecado só destes. De fato, a 

maior parte das expressões de desagrado por causa de idolatria destinam-se ao povo de Deus. 

Exemplos: Israel é advertido contra tal pratica. Dt 12.2 a 4 

        Israel desobedece a instrução do Senhor e cai na idolatria Ex.32.4 a 6 
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 Adoração de ídolos é: 

 Colocar alguma coisa no lugar que pertence a Deus 

 Confiar em quem não é Deus 

 Seguir a orientação que não vem de Deus 

 Honrar ao que/quem não é Deus 

 Fazer com que algo/alguém seja o centro da alegria 

 Emprego, pessoa, propriedade, carro, lazer, etc. 

 

 Expressões de ira, indignação e nojo são comuns a Deus. Jr 2.7 

 

EXPRESSÃO DE IDOLATRIA 

 

 Israel vivera e desfrutara da condição de servo+adorador genuíno.  

 Fidelidade/devoção/seguir/benção e proteção. Jr 2.2 e 3 

 

 Jeremias profetiza por causa da idolatria do povo Jr 1.16 

 Afastaram-se do Senhor irracionalmente Jr 2.5 

  Ingratidão e esquecimento Jr 2.6 

 Rebeldia, inicialmente dos lideres da nação Jr 2.8 

 Substituíram ao Senhor Jr 2.8 e 18 

 Prostituição Jr 2.20 a 24 

 Independência Jr 2.31 

 

 Idolatria tira Deus de Seu devido Lugar 

 

As Consequências do Pecado da Idolatria 
PARA DEUS 

 
 Idolatria é primeiramente uma ofensa contra o único digno da adoração, o Soberano 

que tem autoridade para legislar. Por essa razão, o feito é visto como crime. E é 
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anunciado o que a promotoria fará por causa de deixar a verdade e adotar o erro.Jr 2.12 

e 13 

 Deus fará uma denúncia e faz do idólatra um réu diante do próprio juiz ofendido. Jr 2.9 e 

22 

 
PARA O IDOLATRA 
 

 Sem valor – Ao não dar valor a Deus, e adorar o que não tem valor, torna-se sem valor- 

Jr 2.5 e 37 

 Feito abominação – causa nojo Jr 2.7 

 Escravidão – Enquanto andavam com Deus, desfrutavam da bênção e proteção, mas seu 

pecado os expôs ao leão 16 (símbolo tanto da assíria como Babilônia), como também, a 

Mênfis, capital do baixo Egito; e a Tafnes, cidade do NE, que tiraram o escalpo, ou 

pastaram Jr 2.14 e 16 

 Avia dois partidos, um a favor do Egito, e outro da Assíria, e ao invés de temerem ao 

Senhor, confiável nestes. 

 Amargor Jr. 2.19 

 Consciência cauterizada e perda da percepção do mal e do que o causa.Jr 2.23 

 Vergonha- Jr 2.26 

Conclusão 
 
LEMBRAR 

 Deus não destrói possibilidades, mas as cria. Como estava quando se converteu? O que 

Deus fez? E agora, porque é assim? Jr 2.2 e 31,32 

 REFLEXÃO 

 Absurdo deixar ao Senhor. É tornar-se inútil, fracassado, endurecido. Chipre ao Oeste e 

Quedar no deserto a o Leste, era na terra toda Jr 2.10-11 

 Amargor- Jr 2.19 

 Você decidiu e decide o que vai acontecer com você- Jr 2.17 
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CONFIÇÃO 

 Reconhecimento da culpa é o fundamento da restauração. Jr 2.23 e 35 

 Que posição ocupa Deus em sua vida? 

 O que está ocupando a posição de Deus na sua vida? 

 Confissão 

 NOVO RUMO 

 Pode mudar sua história e fazer as pazes com Deus. Jr 2.25 e 36 

 

Perguntas de Aprofundamento 
 
 

1- Idolatria está restrito a imagens? 

2- Em sua visão por que o povo de Israel seguia a outros deuses? 

3- Qual era a expressão da idolatria no Velho Testamento? 

4- Qual é a marca da idolatria nos dias de hoje? 

5- Idolatria traz as suas consequências, quais você pode enumerar? 

6- Há algo ou alguém que hoje você tem colocado com seu ídolo: familiares, 

trabalho, realização, carreira, recursos, bens, etc? 

7- Como resolver o problema da idolatria? Qual o conselho do Senhor? 

8- Como você prevenirá a idolatria, quais os recursos que você lançará mão no 

futuro? 

9- Invista um tempo orando pelos pedidos e pelas pessoas do grupo. 

 
 


