
quando peca sendo já salva precisa pagar com penitencias.
4º ídolo da superioridade, sou melhor que os outros, você 
seleciona seus relacionamentos com base na justiça própria.
5º ídolos 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, �lhos, trabalho tudo tem que está 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 especi�ca, “...mas o que con�a em mim herdará a 
terra e possuirá o meu santo monte.” Is 57.13 o que con�a no 
Senhor, aquele que deposita no Senhor todas as suas �chas, 
faz do Senhor seu prazer Sl16.11; Entende que só o Senhor é 
perfeito Fp3.12; Aceita a graça que há em Deus por meio de 
Jesus Cristo Ef 2.8; Humilde diante de todos e do Senhor 
Fp2.1-4: Busca a aprovação do Senhor Gl1.10; Con�a na 
provisão do Senhor que ele está no controle Mt6.30; 
Submete-se ao plano do Senhor Hb3.13.

Deixe que o Senhor sonde seu coração, o seu lugar mais 
intimo e destrone dela os ídolos que conduz sua vida, pois 
quando isso acontece teremos recompensa de desfrutar uma 
vida em comunhão com o Senhor.

“Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de 
ídolos a salve! O vento levará todos eles, um simples sopro os 
arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio 
receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte.”
Is 57.13

“Coleção de ídolos”, esse texto parece bem ofensivo, pois 
indica que temos não um ídolo, mas uma coleção. Você pode 
olhar e pensar, não tenho nenhum ídolo em minha casa, meu 
carro, em meu ambiente de trabalho tudo está limpo de 
imagens ou estatuas, mas é engano  pensar que ídolos se 
referem a simples ícones colocado em um local de destaque 
em um ambiente.

Há um local em que temos uma fabrica de ídolos, esse 
local é o nosso coração. Aí a situação �ca bem complicada, 
pois quem tem acesso a esse “altar”, você e quando você 
permite o Espirito Santo de Deus. O profeta Isaias está sendo 
bem enfático e exortativo ao povo de Deus, que estava 
clamando a uma coleção de ídolos para que os mesmo 
pudessem livra-los dos mais diversos episódios de tragédias, 
o profeta relata que esses ídolos um simples assopro seriam 
desprezados ou rejeitados. 

Quero considerar com você alguns ídolos que você pode 
estar alojando em seu intimo. (baseado no livro de Maria 
Cecilia Alfano- Comer não Comer!?pg31,32):
1º ídolo do prazer pessoal, mereço esse prazer= você acredita 
que comer, beber, passear, etc. me fará ter mais prazer do que 
está em comunhão com o Senhor. 
2º ídolo da perfeição, tenho que ser perfeito para ser aceito 
pelos outros = assim tudo que �zer tem que ser perfeito, se 
ocorrer algum deslize não serei aceito por ninguém, tudo está 
arruinado.
3º ídolo da con�ança nas próprias obras, preciso me redimir 
= você acredita que pode operar a sua própria salvação, ou 
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