
me redimir = você acredita que pode operar a sua 
própria salvação, ou quando peca sendo já salvo 
precisa pagar com penitências.
4º ídolo da superioridade, sou melhor que os 
outros = você seleciona seus relacionamentos 
com base na justiça própria.
5º ídolo da aprovação dos outros, preciso ser aceito 
por outros = assim, acredito no que a sociedade 
dita como moda, costumes, comportamentos, etc.
6º ídolo do controle, preciso ter tudo sob meu 
controle, família, filhos, trabalho = tudo tem que 
estar debaixo da sua supervisão. Também não sabe 
lidar com a frustração de algo não sair como você 
espera.
7º ídolo da independência, não preciso de 
ninguém, eu me basto = você quer o que quer, e 
quando quer.
Para cada um destes ídolos há um antidoto, há 
uma solução específica, “...mas o que confia em mim 
herdará a terra e possuirá o meu santo monte”. Is 
57.13.  O que confia no Senhor, aquele que 
deposita no Senhor todas as suas fichas, faz do 
Senhor seu prazer (Sl 16.11); entende que só o 
Senhor é perfeito (Fp 3.12); aceita a graça que há 
em Deus por meio de Jesus Cristo (Ef 2.8); humilde 
diante de todos e do Senhor (Fp 2.1-4); busca a 
aprovação do Senhor (Gl 1.10); confia na provisão 
do Senhor, que Ele está no controle (Mt 6.30); 
submete-se ao plano do Senhor (Hb 3.13).
 Deixe que o Senhor sonde seu coração, o 
seu lugar mais íntimo e destrone dele os ídolos 
que conduzem sua vida, pois quando isso 
acontece temos a recompensa de desfrutar uma 
vida em comunhão com o Senhor.

Adultos 

ANOTAÇÕES
Avulsa | Fracassos
Introdução
(Sl 1:1-3; Jo 14:13-14)

Aspectos nocivos dos fracassos:
1: Fracassos são...
(Jó 1:12; Jó 2:6-7; Jó 1:20; Jó 2:13-3:1)

2: Fracassos são...
(Jo 16:33; Hc 3:17-18)

3: Fracassos podem ser...
(Gl 6:7; Pv 21:5; Pv 21:16; Pv 21:17; Pv 21:23; Pv 28:19)

4: Fracassos podem ser...
(1Co 6:5-7)

5: Fracassos podem resultar de...
(Ml 3:8-10; Dt 28:2; Dt 28:15; Dt 30:19; Hb 12:6 e 8)
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6: Fracassos podem estar...
(Tg 5:1-4; Lc 12:18-21)

7: Fracassos podem causar...
(Jn 4:1-3; Jó 2:9)

Conclusão:
(Sl 1:1-3; Jo 14:13-14; Sl 119:105; Sl 63:3; Ef 4:1; 2Co 
12:10; Sl 31:14; 1Ts 5:18)


