
O PERIGO DA IDOLATRIA
“...não cobicemos coisas más, como 
eles fizeram. 
Não sejam idólatras, como alguns deles 
foram...” – I Cor. 10.



I Coríntios 10.6-8



§Cobiçar: desejar intencionalmente algo que não 
é de Deus ou que está fora da Sua provisão.

§Cobiça: exelko: arrastar; atrair como um caça ou 
pesca a presa é atraída de seu esconderijo, assim 
o ser humano, abandonando a segurança do 
autodomínio, é atraído pela isca do pecado.

§Dicionário Strongs



§ O contentamento e a cobiça são forças 
opostas.
§ O contentamento nos leva para longe da 
idolatria e mais perto do coração de Deus.
§ A cobiça nos guia aos altares da idolatria.
§ A cobiça é a morada da inquietação e é 
alimentada por desejos e paixões sem fim.



§ "Bem-aventurado o homem que suporta, com 
perseverança, a provação; porque, depois de ter sido 
aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor 
prometeu aos que o amam.

§Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por Deus; 
porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a 
ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua 
própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.

§Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o 
pecado; e o pecado, uma vez consumado, gera a morte” 
Tiago 1.12-15



§ IDOLATRIA: é colocar nossa vontade, nossa agenda, 
nossos interesses, nossos desejos, acima dos de Deus.

§A idolatria é sempre movida pela cobiça do homem 
e seu desejo de ter algo que lhe dá prazer, satisfação, 
lucro, fama, status, aumento de sua reputação, poder, 
luxúria, e muitas outras vontades geradas por uma 
autoidolatria do tipo:“eu preciso ter, eu quero muito, 
eu não abro mão”.



Balaão agiu movido pela cobiça e idolatria.
Ele tentou manipular a Deus e trazer desgraça sobre 
Seu povo por causa de dinheiro! Por isso, Balaão foi 
castigado (2 Pedro 2:15-16).



Colossenses 3.1-6



§"Portanto, matem os desejos deste mundo que 
agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a 
indecência, as paixões más, os maus desejos 
e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de 
idolatria. Pois é por causa dessas coisas que 
o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe 
obedecem” — Col. 3.5-6


