
DERRUBANDO OS ÍDOLOS DO

CORAÇÃO



 

Deus





Quem somos?

 Fomos criados 
(identidade) para 
viver em comunhão 
com Deus 
(espiritualidade), 
amando o próximo 
(sociabilidade) e 
dominando alguma 
área da criação de 
Deus (atividade)

Edvard Munch, 1893, Óleo 
sobre tela, Têmpera e Pastel 

sobre cartão. Galeria 
Nacional, Oslo.



 

Deus





Mandato 

Espiritual

Mandato 

Social

Mandato 

Cultural



 

Deus


Maldita é a terra, com 
fadigas obterás dela o 
alimento...

O teu desejo será contra ti, a 
ti cumpre dominá-lo

O teu desejo será para o 
teu marido e ele te 
dominará. Com dores 
darás à luz filhos.

Tu és pó e ao pó tornarás.



Derrubando os ídolos

1. Certifique-se de que você conhece o 
evangelho.

2. Entenda mais sobre você mesmo: 
conheça o seu coração.

3. Detecte quais são os seus ídolos do 
coração e derrube-os.

4. Coloque-se debaixo do senhorio de 
Cristo por meio da Palavra.



CERTIFIQUE-SE DE QUE VOCÊ CONHECE O 
EVANGELHO.



Certifique-se de que você 
conhece o evangelho

1. Deus

2. Boas novas

3. Arrependimento

4. Mudança de vida

5. Salvação

6. Fé

7. Testemunho

8. Liberdade

9. O amor de Deus



ENTENDA MAIS SOBRE VOCÊ MESMO: O 
ENSINO BÍBLICO SOBRE O CORAÇÃO.



Provérbios 4.20-27

Filho meu, atenta para as minhas palavras; aos meus 
ensinamentos inclina os ouvidos. 21 Não os deixes 
apartar-se dos teus olhos; guarda-os no mais íntimo 
do teu coração. 22 Porque são vida para quem os 
acha e saúde, para o seu corpo. 23 Sobre tudo o que 
se deve guardar, guarda o coração, porque dele 
procedem as fontes da vida. 24 Desvia de ti a 
falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos 
lábios. 25 Os teus olhos olhem direito, e as tuas 
pálpebras, diretamente diante de ti. 26 Pondera a 
vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam 
retos. 27 Não declines nem para a direita nem para a 
esquerda; retira o teu pé do mal.



A Centralidade do Coração

• Sede da razão – E Jesus, percebendo logo por 
seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-
lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em 
vosso coração? (Mc 2.8; veja também Lc 24.38)

• Sede da vontade – Agrada-te do SENHOR, e ele 
satisfará os desejos do teu coração. (Sl 37.4)

• Sede das emoções – Foi para isso que eu vo-lo 
enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele 
console o vosso coração. (Ef 6.22)



A Centralidade do Coração

• Sede da fé – Porque com o coração se crê para 
justiça e com a boca se confessa a respeito da 
salvação (Rm 10.10).

• Sede da sabedoria – Quem guarda o 
mandamento não experimenta nenhum mal; e o 
coração do sábio conhece o tempo e o modo. (Ec
8.5).

• Fonte da fala: O homem bom do bom tesouro do 
coração tira o bem, e o mau do mau tesouro tira o 
mal; porque a boca fala do que está cheio o 
coração. (Lc 6.45)



Marcos 7.18-23

• Então, lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não 
compreendeis que tudo o que de fora entra no homem 
não o pode contaminar, 19 porque não lhe entra no 
coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E, assim, 
considerou ele puros todos os alimentos. 20 E dizia: O 
que sai do homem, isso é o que o contamina. 21 Porque 
de dentro, do coração dos homens, é que procedem os 
maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, 
os adultérios, 22 a avareza, as malícias, o dolo, a 
lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. 
23 Ora, todos estes males vêm de dentro e 
contaminam o homem. (Veja tb. Mateus 15.18: Mas o 
que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina 
o homem.)



A Centralidade do Coração

• De acordo com a Bíblia, o coração é o 
centro da parte imaterial do ser humano. 
É a sede da vontade, razão, emoção e é 
também o lugar onde os pecados e as 
boas atitudes acontecem antes de se 
materializarem.



Valores da 
família

Valores da 
sociedade

História de 
Vida

Constituição 
Genética

• Deus
• Homem
• Natureza
• Trabalho
• Sofrimento
• Felicidade
• Morte



Valores da 
família

Valores da 
sociedade

História de 
Vida

Constituição 
Genética

DeusRelacionamento com...



Deus examina os corações

• Jeremias 17.10 Eu, o SENHOR, esquadrinho o 
coração, eu provo os pensamentos; e isto para 
dar a cada um segundo o seu proceder, segundo 
o fruto das suas ações.

• 1 Samuel 16.7 Porém o SENHOR disse a 
Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem 
para a sua altura, porque o rejeitei; porque o 
SENHOR não vê como vê o homem. O homem 
vê o exterior, porém o SENHOR, o coração.



Deus examina os corações

• Hebreus 4.12 Porque a palavra de Deus é viva, 
e eficaz, e mais cortante do que qualquer 
espada de dois gumes, e penetra até ao ponto 
de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é 
apta para discernir os pensamentos e 
propósitos do coração.

• Salmo 119.11 Guardo no coração as tuas 
palavras, para não pecar contra ti.



A Centralidade do Coração

• De acordo com a Bíblia, o coração é o centro da 
parte imaterial do ser humano. É a sede da 
vontade, razão, emoção e é também o lugar 
onde os pecados acontecem antes de se 
materializarem. Por outro lado, o coração é a 
sede da atuação do Espírito e o lugar onde se 
guardam os mandamentos para cumpri-los.

• Assim, a batalha para a mudança de cosmovisão 
e consequente vida agradável a Deus acontece 
no coração!



Coração

Onde nascem as fontes da vida e os loucos duvidam de Deus?
Onde negros se tornam os dias e os homens se acham mais seus?
Quem despeja na boca as palavras, transformando-se em pedra ou cristal? 
Quem desenha na face a beleza, mas se torna o carrasco no golpe final?

Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá?
Coração, um amigo, um bandido talvez, quem te conhecerá?

Onde o ódio encontra raízes e o amor se mistura à paixão?
Onde a vida nos traz cicatrizes e o desprezo se faz solidão? 
Quem despeja nas veias a vida e na morte é o silêncio fatal? 
Quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha no lance final?

Letra e Música: João Alexandre



DETECTE QUAIS SÃO OS SEUS ÍDOLOS DO 
CORAÇÃO E DERRUBE-OS.



Não terás outros deuses 
diante de mim.

(1º Mandamento)

Êxodo 20.3



• CMW – 104. Quais são os deveres exigidos no 
primeiro mandamento?

• Os deveres exigidos no primeiro mandamento são: 
conhecer e reconhecer Deus como único verdadeiro 
Deus e nosso Deus; cultuá-lo e glorificá-lo como tal, 
pensar e meditar nÊle, lembrar-nos dÊle, altamente 
apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, 
desejá-lo e temê-lo; crer nÊle, confiando, esperando, 
deleitando-nos e regozijando-nos nÊle; ter zêlo por 
Ele; invocá-lo, dando-Lhe todo louvor e 
agradecimentos, prestando-Lhe toda a obediência e 
submissão do homem todo; ter cuidado de O 
agradar em tudo, e tristeza quando Ele é ofendido 
em qualquer coisa; e andar humildemente com Ele.



A idolatria é um problema do coração

Ezequiel 14.3 Filho do homem, estes homens levantaram os 
seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniqüidade 
que sempre têm eles diante de si; acaso, permitirei que eles 
me interroguem? 4  Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim 
diz o SENHOR Deus: Qualquer homem da casa de Israel que 
levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal 
tropeço para a sua iniqüidade, e vier ao profeta, eu, o 
SENHOR, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos 
seus ídolos; 5  para que eu possa apanhar a casa de Israel no 
seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim 
para seguirem os seus ídolos. 6  Portanto, dize à casa de 
Israel: Assim diz o SENHOR Deus: Convertei-vos, e apartai-
vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas 
abominações...



“O coração humano é uma fábrica 
de ídolos”

João Calvino, comentando a história de Raquel e 
Jacó



Idolatria não é um problema 
ultrapassado, coisa do AT...

• 1Coríntios 10.7, 14 – 7 Não vos façais, pois, idólatras, como 
alguns deles; porquanto está escrito: O povo assentou-se para 
comer e beber e levantou-se para divertir-se... 14 Portanto, meus 
amados, fugi da idolatria. 

• Colossenses 3.5, 6 – Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: 
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, 
que é idolatria;  6 por estas coisas é que vem a ira de Deus [sobre 
os filhos da desobediência]

• 1 João 5.21 – Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.



Exemplos bíblicos de idólatras no 
coração

• Raquel: dá-me filhos se não eu morro!

• Eli: porque honras a teus filhos mais do que a mim?

• Marta: andas inquieta e te preocupas com muitas 
coisas... Maria escolheu a boa parte...

• Pedro: Não conheço esse homem de quem falais!





Porque dois males cometeu o meu 
povo: (1) a mim me deixaram, o 
manancial de águas vivas, (2) e 

cavaram cisternas, cisternas rotas, 
que não retêm as águas.

(Jeremias 2:13 )



Algumas Lições

• Podemos transformar coisas boas e lícitas em 
ídolos.

• A casa dos nossos pais e a nossa sociedade 
moldam nossos valores e nos transmitem seus 
ídolos. 

• Os ídolos não são suficientes, quando 
alcançamos, queremos mais.

• Os ídolos nos escravizam



Perguntas reveladoras...

• O que é que você mais teme lhe acontecer?

• Sobre o que você deposita sua confiança e 
segurança?

• O que ou quem você mais admira e exalta?

• Qual é o seu maior alvo na vida?

• A quem você agradece ou atribui as suas vitórias? 

• Qual é o teu refúgio? Para onde ou para o que 
você corre quando se sente derrotado ou com 
medo?



+ Perguntas reveladoras...

• Qual é a base mais profunda de sua motivação? 
Porque você age como age? Que vozes você 
obedece?

• O que te deixa muito irado ou triste?

• Alguém ou alguma coisa que não Jesus tem 
controlado a confiança do teu coração, como objeto 
de preocupação, lealdade, serviço ou prazer? Quem 
ou o que regula o teu comportamento, o Senhor ou 
um substituto? Quais são as tuas motivações para 
agir?



Coisas que devemos a Deus

• Deus exige nossa adoração – Lucas 4.8
• Deus exige temor – Josué 24.24
• Deus exige ser aquele que nos dá significado –

1Co 8.6
• Deus deve ser aquele que nos dá satisfação, 

alegria, contentamento – Salmo 32.11, Fp 4.4
• Deus deve ser nossa fonte de amor – Jr 2.13
• Deus deve ser nosso objeto mais amado (Mt 

10.37) e desejado (Salmo 73.25)
• A verdade de Deus deve dirigir nossa vida – (2Co 

10.5)



O maior dos teus ídolos...

O SEU

EGO

• Ídolo maior e 
ídolos utilitários

• Não existe baixa 
auto-estima

• Isso torna nossa 
idolatria ainda 
pior, nós mesmos 
usurpamos o 
trono de Deus em 
nosso coração. 



COLOQUE-SE DEBAIXO DO SENHORIO DE 
CRISTO POR MEIO DA PALAVRA.



 

Deus





Valores da 
família

Valores da 
sociedade

História de 
Vida

Constituição 
Genética

DeusRelacionamento com...



Não basta abstermo-nos de 
deuses estranhos se não nos 

contentarmos somente com Ele.

(João Calvino, Institutas, 2.8.16)



Reforma!! Derrube os ídolos!

• Decida amar o Senhor acima de tudo – Dt 6.5, Sl 
18.1.

• Detecte seus ídolos e encontre as falhas em tua 
cosmovisão (os lugares onde a voz do ídolo 
tornou-se mais forte do que a voz de Deus)

• Derrube seus ídolos: arrependimento e confissão.

• Renove a sua mente, seus sentimentos e as suas 
atitudes à luz da Palavra.



1. Certifique-se de que 
você conhece o 
evangelho.

2. Entenda mais sobre 
você mesmo: conheça 
o seu coração.

3. Detecte quais são os 
seus ídolos do 
coração e derrube-os.

4. Coloque-se debaixo 
do senhorio de Cristo 
por meio da Palavra.


