


“Essas coisas ocorreram como exemplos para nós,  para que não 
cobicemos coisas más, como eles fizeram.  

Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está 
escrito: “O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para 

se entregar à farra.  
E, não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles 

praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia.” –  
I Coríntios 10.5-8



“ 
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) 



A COBIÇA É O PECADO SECRETO  
DO CORAÇÃO

“Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum! Mas eu 

não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei; pois 

não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: Não 

cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, 

despertou em mim toda sorte de concupiscência; porque, sem 

lei, está morto o pecado” – Rm. 7.7-8



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.

COBIÇA # CONTENTAMENTO



O PROCESSO DA MORTE 
ESPIRITUAL

"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...  

Tiago 1.12-15



O PROCESSO DA MORTE 
ESPIRITUAL

"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 

Concebido: 1. agarrar, pegar: alguém como prisioneiro.         

2. conceber, de uma mulher. 2a) metáf. do desejo sexual, a cujos 

impulsos o ser humano cede.



                        
 

PROCESSO DA MORTE...

 TENTAÇÃO: impulso por algo não recomendável

 COBIÇA: desejar algo que não é de Deus.

 PECADO: violação da lei divina em pensamento  
ou em ação.

 MORTE: separação de Deus. 



                        
 

A SOLUÇÃO PARA A COBIÇA

"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 

(ganância) é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas 

coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe 

obedecem” — Col. 3.1-6 NTLH




