COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (16Abr à 21Abr18)

TEMA : “IDOLATRIA OCULTA”

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 103/18
LÍDER, leia: Êxodo 20:3 – 1 João 5:21
Quebra-gêlo: Em sua opinião, o que mais tem nos afastado de Deus?
Introdução: Não terás outros deuses diante de mim. Este foi o primeiro dos 10 mandamentos que
Deus deu para Israel depois da libertação do Egito. Os egípcios adoravam vários deuses, e os judeus
cresceram neste ambiente de idolatria. O propósito deste mandamento, é que os judeus deveriam
cultuar somente o Deus criador dos céus e da terra. Deus também teria que ser prioridade na vida
deles. Pra nós igreja, não é diferente, Deus também nos deixou mandamento semelhante. 1João 5:21
...Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém... Ídolo é uma imagem ou algo que representa uma
divindade. Idolatria é quando colocamos algo ou alguém (ídolo) em primeiro lugar em nossa vida, que
não seja o Deus vivo e verdadeiro. Neste estudo vamos falar sobre:
ALGUNS “deuses” QUE O CRISTÃO TEM COLOCADO NA FRENTE DE JESUS CRISTO.
1) O deus do prazer. 1 João 2:15-17
Tanto os prazeres lícitos como ilícitos tem nos afastado de Deus. São festas, diversões,
entretenimentos, e tantas outras coisas que temos colocado como concorrentes de Deus. Muitas
pessoas, tem trocado um culto a Deus por esses prazeres. Em 2 Timóteo 3:4 diz que nos últimos dias
os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
PERGUNTA: Em sua opinião, porque os prazeres carnais e mundanos tem nos afastado de Deus?
2) O deus do Trabalho. Provérbios 13:11
Há muitas pessoas que também tem colocado o trabalho na frente de Deus. O trabalho é fundamental e
indispensável para o homem, mais não pode ser mais importante do que o relacionamento com Deus.
Há pessoas que trabalham excessivamente, dando apenas o resto do tempo e do vigor para Deus,
Família e para a Igreja .
PERGUNTA: Em sua opinião, porque o trabalho tem escravizado tanta gente?
3) O deus da vaidade, do dinheiro e dos bens. Jó 15:31 – Mateus 6:24 – Mateus 6:19-21
Vivemos em dias que as pessoas estão idolatrando o próprio corpo. Idolatrando a beleza, é o excesso
de cuidado. Temos também a vaidade por posição, reconhecimento pessoal, bens materiais e dinheiro.
Uns estão escravizados nas dívidas por causa de vaidade pessoal, outros escravizados na avareza por
causa do amor ao dinheiro e bens.
PERGUNTA: Em sua opinião, qual o segredo para não tornarmos pessoas vaidosas e materialistas?
4) O deus da família. Mateus 10:37
É interessante, Deus nos abençoa com um cônjuge, geramos filhos, constituímos uma família e depois
deixamos Deus em segundo plano. A família é a maior dádiva que Deus nos deixou nesta terra, mas
não podemos colocar esposa, esposo, filhos e filhas na frente de Deus.
A PRIORIDADE NÚMERO UM DE TODO CRISTÃO DEVE SER A DE CULTIVAR O SEU
RELACIONAMENTO COM DEUS!!!
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PERGUNTA: Em sua opinião, como desfrutar da família sem deixar Deus em segundo plano?
CONCLUSÃO: Há outros deuses como a tecnologia, esportes, dentre outros que tem afastado as
pessoas de Deus. Em Isaias 42:8 diz que o Senhor não divide sua Glória com ninguém. Então vamos
colocar Jesus aonde Ele merece estar: No centro de nossas vidas!!!
Deus abençõe a todos.
Pastor Rui Mendes Faria
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