IDOLATRIA: QUANDO O DESEJO SE TORNA UMA EXIGÊNCIA
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
11 de dezembro de 2016

objetivos
RECONHECER A IDOLATRIA EM NOSSAS VIDAS. DESTACAR A NECESSIDADE DE
ARREPENDIMENTO DE NOSSA PARTE ANTE AS ESCOLHAS

textos base: ÊXODO 20.1-4
desenvolvimento
Tristemente devemos reconhecer que a Idolatria é um mal que cabe em todos

nós.
Isso ocorre e é verdadeiro, pois temos em nós uma fábrica de ídolos chamada coração.
É de nosso próprio coração que surge tudo quanto pode nos ferir mortalmente e assim
fazer com os que nos cercam. É de nosso próprio coração que advém as lutas que
deveríamos ignorar e é por causa do nosso próprio coração que nos esquecemos das
batalhas que valem a pena ser combatidas.
Aprendemos que a idolatria não é tão visível quanto se pensa, pois não se restringe a
adoração a uma imagem, seja ela qual for. Antes, a idolatria é vista de maneira concreta
e letal em nossas escolhas e em nossos desejos. Através de nossa postura quando algo
sai de nosso controle e de nosso comportamento quando algo simplesmente não nos
agrada.
A idolatria nos conduz a um caminho de escravidão e morte, pois nos priva da liberdade
conquistada por Cristo Jesus cerceando nosso pensar e nosso agir e nos aprisiona
numa esfera comportamental viciada e mortal.
Poderíamos nos confundir e passar-mos a não dar importância necessária para coisas
secundárias e então trataríamos tudo com desdém e descompromisso que resultariam
em frustrações incalculáveis. Por isso, fomos ensinados que o problema não reside tão
somente no desejo, mas na intensidade com o que desejamos. Ou seja, se o seu desejo
for zelar pelo seu carro, não há problemas, mas fazer disso algo tão intenso que um
simples descuido de alguém e uma pequena avaria na pintura o faça perder o controle
e ofender ou até mesmo agredir este alguém, repense seu zelo, certamente é muito
mais do que isso, é de fato um ídolo fabricado pelo seu coração que cobrará caríssimo
para ser satisfeito!
Não se iluda, coisas boas podem se tornar ídolos terríveis. Se o amor tornar-se um
ídolo, fatalmente cobrará o sacrifício mais doloroso: faremos de tudo para sermos
amados. Se o prazer e o conforto tornarem-se ídolos, roubarão a nossa sensibilidade
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e passaremos a não nos importarmos mais por fazer pessoas sofrerem. Afinal, tudo é
justificável quando é favorável a um ídolo.
Pergunta 01 - Em suas palavras, brevemente defina o que é idolatria.
AUXÍLIO - Idólatra é aquele que concede a algo secundário o posto primário. Como exemplo
podemos tomar o emprego, a família, o carro ou até mesmo o ministério eclesiástico.
Perceba que todas estas coisas são importantes, mas não devem ser compreendidas como
primárias, pois não o são. Se forem colocadas no centro da vida de alguém, este alguém
tornar-se-á um idólatra e fatalmente viverá as consequências de sua escolha.
Pergunta 02 - Toda adoração a um ídolo exige um sacrifício. Você já se percebeu
sacrificando algo fundamental para a sua vida em favor de um ídolo que dominou uma
área de sua vida?
Pergunta 03 – A idolatria corrompe a identidade e a integridade humana. Se você
concorda, cite alguns exemplos de como isso ocorre.
Pergunta 04 – Ao pensar na atitude do Pai, correr em direção ao filho e beija-lo, como
você vê a sua própria história?

avisos
•
•

ÚLTIMO FOCAL - DIA 13/12 AS 20:00 - ELE NOS DEU
RECESSO - DIA 17/12 É NOSSO ÚLTIMO DIA DE FAPE. RETORNAREMOS NA PRIMEIRA SEMANA DE FEVEREIRO DE 2017
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