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 Cobiça: Ambição – desejo  

Na bíblia, no hebraico: 

Ganho desonesto, lucro vantagem 

Significa hálito, o ser interior com seus 

pensamentos e emoções  
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Contentamento – Satisfação – alegria  

Na bíblia –  

(ser) Aceitável,  deleite, bom, conforme a vontade  
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Lembrem-se em todos os exemplos estão 

relacionados a exageros, uma falta de 

equilíbrio, o problema não esta na ação em 

si, mas na motivação 
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38 Pois nos dias anteriores ao Dilúvio, o povo vivia 

comendo e bebendo, casando-se e dando-se em 

casamento, até o dia em que Noé entrou na arca; 

39 e eles nada perceberam, até que veio o Dilúvio e 

os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do 

Filho do homem. 

 

Mt 24:38-39  
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walcyrcarrasco.com.br 

http://walcyrcarrasco.com.br/2015/04/14/ainda-me-espanto/
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pt.dreamstime.com  

http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-royalty-free-mulher-frustrada-com-trabalho-image7836326
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“Eu sou o Senhor que sonda o coração e 

examina a mente, para recompensar a cada um 

de acordo com a sua conduta, de acordo com as 

suas obras.” 

 

                                                                                                   

                                                  Jeremias 17:10 
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Hebreus 13:5 

 

“Seja a vossa vida isenta de ganância, 

contentando-vos com o que tendes; porque ele 

mesmo disse: Não te deixarei, nem te 

desampararei.”    
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1. Ele sabe que aquilo que cobiçamos não vai durar 
     

2 corintios 4:18 

 

não atentando nós nas coisas que se vêem, mas 

sim nas que se não vêem; porque as que se vêem 

são temporais, enquanto as que se não vêem são 

eternas.  
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Crianças exigentes, cujos os desejos são sempre 

atendidos tornam-se um terror para os pais – e para 

o resto da sociedade. Além  dos mais, nunca 

aprendem a ter um espírito contente e dócil. 

Esse deveria ser um dos alvos da criação de 

filhos. 
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Eclesiastes 5:11 

 

Quando aumentam os bens, também aumentamos 

que os consomem. E que benefício trazem os bens 

a quem os possui, senão dar um pouco de alegria 

aos seus olhos? 
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2. Ele sabe que aquilo que cobiçamos será um 

fardo para nós 

Davi cobiçara a mulher do próximo e por estar em 

posição de ter tudo o que queria, a tomou  
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Salmo 51:3-4 

 

3 Pois eu mesmo reconheço as minhas 

transgressões, e o meu pecado sempre me 

persegue. 

4 Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu 

reprovas, de modo que justa é a tua sentença e 

tens razão em condenar-me. 
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Deus sabe como as coisas que nós cobiçamos 

causam problemas em nossas vidas. O peso 

delas pode desviar-nos, oprimindo-nos e 

remover todas as alegrias simples da vida  
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3. Ele sabe que a cobiça é destrutiva 

1 Timóteo 6 

 

De fato, a piedade com contentamento é grande 

fonte de lucro, 

7 pois nada trouxemos para este mundo e dele 

nada podemos levar; 

8 por isso, tendo o que comer e com que vestir-

nos, estejamos com isso satisfeitos. 
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9 Os que querem ficar ricos caem em tentação, 

em armadilhas e em muitos desejos 

descontrolados e nocivos, que levam os 

homens a mergulharem na ruína e na 

destruição, 

10 pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os 

males. Algumas pessoas, por cobiçarem o 

dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram 

com muitos sofrimentos. 
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4. a cobiça é enganosa 

Lucas 12:15 

 

Então lhes disse: “Cuidado! Fiquem de sobreaviso 

contra todo tipo de ganância; a vida de um homem 

não consiste na quantidade dos seus bens”. 
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5. O perigo da comparação 

2. Co 10.12,17,18 

  

Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos 

comparar com alguns que se recomendam a si 

mesmos. Quando eles se medem e se comparam 

consigo mesmos, agem sem entendimento. 

Contudo, “quem se gloriar, glorie-se no Senhor”, 

pois não é aprovado quem a si mesmo se 

recomenda, mas aquele a quem o Senhor 

recomenda  
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Meu nome é orgulho. Eu sou um enganador. 

Eu frustro seu destino dado por Deus... 

 

Porque você exige seu próprio caminho 

Eu frustro seu contentamento... porque  você 

“merece mais que isso” 

 

Eu frustro seu conhecimento... porque você já sabe 

tudo. 

 

Eu frustro sua cura... porque você é muito cheia de 

mim para perdoar 
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Eu frustro sua santidade... porque você se recusa  a 

admitir quando está errada. 

 

Eu frustro sua visão ... porque você prefere olhar no 

espelho, e não através da janela 

 

Eu frustru-a ao não permitir que tenha uma amizade 

genuína... porque ninguém conhecerá o seu 

verdadeiro eu. 

 

Eu frustru-a de ter amor... porque o verdadeiro amor 

exige sacrifício. 
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Eu frustro sua magnificência no céu ... porque você 

se recusa a lavar os pés  dos outros na terra. 

 

Eu frustro-a de ter a glória de Deus... porque a 

convenci de buscar a sua própria gloria  

 

Meu nome é orgulho, eu sou um enganador 

Você gosta de mim porque pensa que eu sempre 

estou a sua procura. Errado. Estou tentando 

enganar você. 

 



Título do curso 

Nome do professor 

Eu admito, Deus tem muito pra você, mas não se 

preocupe... se ficar comigo nunca saberá disso. 

 

 

- Beth Moore, de Praying God’s word (orar a 

palavra de Deus) 
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Provérbios 16:18 

 

O orgulho vem antes da destruição; o espírito altivo, 

antes da queda. 
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John Piper  

   

Deus é mais glorificado em nós, quando estamos 

mais satisfeitos Nele. 
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Filipenses 4:11 

 

Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, 

pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer 

circunstância. 



Título do curso 

Nome do professor 

1. contentamento é um alvo a ser atingido  

Filipenses 4:11-13 

 

11 Não estou dizendo isso porque esteja 

necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e 

qualquer circunstância. 

12 Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter 

fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda 

e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com 

fome, tendo muito, ou passando necessidade. 

13 Tudo posso naquele que me fortalece. 
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Rm 5:3-5 

 

3 Não só isso, mas também nos gloriamos nas 

tribulações, porque sabemos que a tribulação 

produz perseverança; 

4 a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter 

aprovado, esperança. 

5 E a esperança não nos decepciona, porque Deus 

derramou seu amor em nossos corações, por meio 

do Espírito Santo que ele nos concedeu. 
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Hb 12: 3-13 

 

3 Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos 

pecadores contra si mesmo, para que vocês não se 

cansem nem desanimem. 

 

4 Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram 

até o ponto de derramar o próprio sangue. 

 

5 Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele 

lhes dirige como a filhos: Meu filho, não despreze a 

disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua 

repreensão, 
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6 pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo 

aquele a quem aceita como filho. 

 

7 Suportem as dificuldades, recebendo-as como 

disciplina; Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que 

não é disciplinado por seu pai? 

 

8 Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para 

todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas 

sim ilegítimos. 
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9 Além disso, tínhamos pais humanos que nos 

disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais 

devemos submeter-nos ao Pai dos espíritos, para assim 

vivermos! 

 

10 Nossos pais nos disciplinavam por curto período, 

segundo lhes parecia melhor; mas Deus nos disciplina 

para o nosso bem, para que participemos da sua 

santidade. 

 

11 Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no 

momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, 

produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela 

foram exercitados. 
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12 Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os 

joelhos vacilantes. 

 

13 “Façam caminhos retos para os seus pés”, para que 

o manco não se desvie, antes, seja curado. 

 

                   

                                                                   Hebreus 12:3-13 
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Salmo 119:71 

 

 

Foi bom para mim, ter sido castigado, para que 

aprendesse os teus decretos. 
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Gn 50:20 

 

Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o 

tornou em bem, para que hoje fosse preservada a 

vida de muitos. 
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2. Ter um espírito murmurador é um grande 

pecado 

Hebreus 13:5 

  

Conservem-se livres do amor ao dinheiro e 

contentem-se com o que vocês têm, porque 

Deus mesmo disse: “Nunca o deixarei, nunca o 

abandonarei”  
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Tiago 1:14 e 15 

 

 

14 Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau 

desejo, sendo por este arrastado e seduzido. 

15 Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o 

pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera 

a morte. 
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No livro Santidade (Holiness)  Mark Rutland 

 

 

“ A única esperança real de satanás de controlar 

minha vida sou eu.muitas vezes, trabalhamos sob a 

noção mal orientada de que satanás quer que 

façamos a vontade dele. Satanás não tem vontade 

para a nossa vida. Ele quer apenas que façamos a 

nossa vontade. 
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Filipenses 2: 14-16 

 

14 Façam tudo sem queixas nem discussões, 

15 para que venham a tornar-se puros e 

irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio 

de uma geração corrompida e depravada, na qual 

vocês brilham como estrelas no universo, 

16 retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no 

dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem 

me esforçado inutilmente. 
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A murmuração é um reflexo da desordem em nosso 

coração. 

a) a murmuração revela a corrupção em nosso 

coração, mesmo quando obedecemos  
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A murmuração revela a insatisfação que existe 

dentro do nosso coração... 

A murmuração afeta nosso testemunho. O 

contentamento dos crentes revela ao mundo a 

glória de Deus que resplandece no cristão contente. 
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Filipenses 2:15 

 

para que venham a tornar-se puros e 

irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio 

de uma geração corrompida e depravada, na qual 

vocês brilham como estrelas no universo, 
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Coração descontente  

 

Eu quero do meu jeito  

Coração grato  

 

“seja feita a Tua vontade”  
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Coração descontente 

 

É facilmente influenciada pela 

opinião dos outros. Inflexível e teimosa  

Coração grato  

 

enfatiza o agradar a Deus  

é flexível e aberta as idéias de  

outras pessoas 
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Coração descontente 

quando criticada defende-se  

e fica na defensiva  

Coração grato  

não leva a critica para o lado Pessoal;  

ouve e responde de forma adequada 



Título do curso 

Nome do professor 

Coração descontente 

Anseia ser admirada e elogiada – 

Ser o centro das atenções  

Coração grato 

Pode gostar do elogio, mas não precisa 

dele, pode trabalhar nos bastidores 

deixa os outros terem notoriedade 
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Coração descontente 

Tem problemas de poder: 

Usa as outras pessoas 
 

 

Coração grato 

Está sempre preocupada com 

O bem comum 
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Coração descontente 

É indulgente consigo mesma: 

O conforto pessoal é uma prioridade 

 

Coração grato 

Está sempre preocupada com o 

bem comum 
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Coração descontente 

Sente pouca necessidade de Deus 

E sente-se orgulhosa  da auto-suficiência  

Coração grato 

Diariamente, busca a ajuda de Deus 
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Coração descontente 

Pratica o pensamento doa direitos pessoais 

“eu mereço isso, sou digna disso” 

 

Coração grato 

Pratica o pensamento de gratidão: 

“eu não mereço isso, mas estou agradecida 
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Coração descontente 

Ofende-se com facilidade, nutre ressentimentos 

Inflexível, acha difícil superar desapontamentos 

 

Coração grato 

Perdoa rápida e totalmente, entrega 

As magoas continuas a Deus 

Recupera-se rapidamente, capaz de  

Superar os desapontamentos e de usá-los 

De forma criativa  
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Coração descontente 

Responde aos problemas com autocomiseração 

 

Coração grato 

Responde aos problemas de forma saudável 
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Coração descontente 

Tenta justificar o próprio pecado ao mesmo tempo que 

condena o dos outros 

 

Coração grato 

Reconhece suas tendências pecaminosas e 

também as dos outros, mas aceita-as e estende a 

Graça de Deus  a si mesma e aos outros 
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Coração descontente 

É obsessiva em relação as próprias falhas 

 

Coração grato 

Aceita o perdão de Deus e segue em frente 
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Coração descontente 

Ressente-se das responsabilidades e da falta de paz, com 

freqüência, acompanha essas responsabilidades 

 

Coração grato 

Sabe que as lutas da vida não permitem que 

tenha paz imperturbável  
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Coração descontente 

Ama as pessoas que a amam 

 

Coração grato 

Sente o coração de Deus inclinado por toda a humanidade, 

É capaz de amar quem não merece ser amado. 

Fonte: Tendo um Espirito com o  de Maria 

Autora Joanna Weaver   - Editora CPAD 
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Há caminho que parece certo ao 

homem, mas no final conduz à morte. 

 

Pv 14:12 
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2 corintios  4:17-18 

 

17 pois os nossos sofrimentos leves e 

momentâneos estão produzindo para nós uma 

glória eterna que pesa mais do que todos 

eles. 

18 Assim, fixamos os olhos, não naquilo que 

se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê 

é transitório, mas o que não se vê é eterno. 
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J.C. Ryle disse: 

 

Há duas coisas muito raras nesse mundo de se ver: 

Um jovem humilde e um velho contente 
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Mantenha-me doce, Senhor 

 

Deus, o Senhor sabe melhor do que eu que estou ficando 

mais velha e, algum dia, serei velha. 

 

Guarde-me de me tornar faladeira, em especial, guarde-me 

do hábito trágico de pensar que devo dizer alguma coisa 

sobre todos os assuntos e em todas as ocasiões. 
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Liberte-me da ansiedade de querer endireitar os negócios 

de todo o mundo.  

 

Faça-me solicita, mas não temperamental: útil, mas não 

mandona.  

 

Com minha vasta historia de sabedoria parece uma pena 

não usá-la de forma alguma, mas o Senhor sabe, Deus, 

que quero poucas amigas no meu fim.  

 

Guarde-me da ladainha de detalhes intermináveis _ dê-me 

asas para ir direto ao ponto. 
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Peço graça suficiente para ouvir o relato dos sofrimentos 

alheios.  

 

Sele meus lábios para as minhas dores e tormentos _ 

eles estão aumentando, e meu amor por relatá-los torna-

se mais doce com o passar  dos anos.  

 

Ajuda-me a suportá-los com resignação.  
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Não ouso pedir pela melhoria da minha memória, e sim por 

mais humildade e pela da diminuição da certeza  quando 

minhas lembranças parecem  conflitar com a dos outros.  

 

Ensina-me a lição gloriosa de que, ocasionalmente, é 

possível que eu esteja errada. 
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Mantenha-me razoavelmente doce.  

 

Não quero ser santa _ é tão difícil viver com algum 

deles_ mas uma mulher idosa  desagradável e amarga 

é uma coroação para a obra do demônio. 
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Dê-me a capacidade de ver coisas boas em lugares 

inesperados, e talentos em pessoas que ninguém percebe. 

 

E, ó Senhor, dê-me a graça de dizer-lhe isso. 

 

 

 
Escrito por uma cristã anônima do século XVII 
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Livros consultados 

Livro -  Espírito com o de Maria  

Autora- Joanna Weaver 

Editora CPAD 

 

Livro - a dos dez mandamentos 

Autor – Ron Mehl 

Editora quadrangular 

 

Livro – O segredo do contentamento 

Autor – William Barcley 

Editora – Nutra 

 

Bíblia versão NVI  

Site: biblia.com.br 
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