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                                                          DEUS NÃO DIVIDE A SUA GLÓRIA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
"Eu sou o Senhor; esse é o meu nome! Não darei a outro a minha glória nem a imagens o meu louvor. 
“Isaías 42:8 
Idolatria - É a dependência de qualquer entidade humana ou religiosa, material, pessoas ou circunstâncias que 
desviem da completa dependência de Deus. Aqui entram imagens, objetos, superstições, pessoas ou coisas. 
Idólatra – Aquele que pratica idolatria, adora ou cultua ídolos. 
 
1. OS 10 MANDAMENTOS - ÊXODO  20:1-17 
2° mandamento: "Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma _____________ de qualquer coisa no céu, na 
terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te _______________ diante deles nem lhes ____________ culto, 
porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira 
e quarta geração daqueles que me desprezam.”  Êxodo 20:4-5 
 
Observação: Este mandamento foi retirado 
 dos dez mandamentos ensinados no Catolicismo,  
mesmo contendo na Bíblia católica. Para compensar  
a falta de um mandamento, o nono mandamento foi  
dividido em dois.  
 
 
 
 
2. DEUS CONDENA A IDOLATRIA 
- Todos os que fazem imagens nada __________, e as coisas que 
estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam _________________. 
Eles nada ____________, nada entendem; seus olhos estão tapados, não conseguem _________, e suas 
mentes estão _________________, não conseguem entender. Isaías 44:9,18  
- Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem 
___________, olhos, mas não podem _______________; têm ouvidos, mas não podem ______________, nem 
há respiração em sua boca. _______________ como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. 
Salmos 135:15-18 
- Ficam _______________ todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos... Salmos 97:7 
- Todos os que fazem ídolos serão _________________ e constrangidos; juntos cairão em constrangimento. 
Isaías 45:16 
- "_________________ quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao 
Senhor, e levantá-lo secretamente".  Dt 27:15   
- "... _________________ são aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram a 
deuses que não podem salvar.” Isaías 45:20  
- Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não _____________ a prata e o ouro de que são 
revestidas; isso lhes seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa 
alguma que seja detestável para dentro de __________, se não também vocês serão separados para a 
destruição...   
Deut 7.25,26.                       
             
3. A IDOLATRIA E O NO NOVO TESTAMENTO 
- Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem; idolatria e feitiçaria; ódio, 
discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os 
advirto, como antes já os adverti, que os que _______________ essas coisas não herdarão o 
__________________. Gálatas 5:19-21 
- Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por _______________ feitas 
segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos 1:22-23 
- Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, 
desejos maus e a ganância, que é ___________________. Colossenses 3:5 
- Quem faz algum sacrifício a ídolos está fazendo a _______________. 1 Cor 10.19,20 

10 MANDAMENTOS NO CATOLICISMO 
1-Amar a Deus sobre todas as coisas. 
2-Não tomar seu santo nome em vão. 
3-Guardar domingos e festas. 
4-Honrar pai e mãe. 
5-Não matar. 
6-Não pecar contra castidade. 
7-Não furtar.  
8-Não levantar falso testemunho. 
9-Não desejar a mulher do próximo. 
10-Não cobiçar as coisas alheias. 
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- Os apóstolos não aceitaram ser agradecidos de joelhos por fazerem maravilhas em nome de Jesus. O que 
Pedro disse a Cornélio em Atos 10.25,26? _________________________________________ 
- ___________ e ____________ afirmaram que eram homens mortais e não podiam ser adorados, nem receber 
sacrifícios.  Atos 14.8-15 
- Nem os ______________ aceitaram que João se curvasse para eles. Apocalipse 22.8.9 
- Por isso, meus amados irmãos, fujam da ________________. 1 Coríntios 10:14 
 
4. DEUS CONDENA A CONSULTA AOS MORTOS   
- Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha; que 
pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos; 
que seja médium ou espírita ou que consulte os ____________. O Senhor tem repugnância por quem pratica 
essas coisas... Deuteronômio 18:10-12 
- Quando disserem a vocês: "Consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos 
procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos". Respondam: "À lei e aos mandamentos! " Se eles não 
falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a ____________!  Isaías 8:19-20 
 
Obs: Muitas pessoas citam o exemplo do Rei Saul (1 Samuel 28) para justificar a necromancia. Devido a 
desobediência de Saul, Deus não respondeu mais os seus pedidos, por isso ele buscou ajuda com a feiticeira. A 
revelação que lhe foi feita não o ajudou em nada, somente o deixou em pânico, porque mostrou que ele 
morreria no dia seguinte. 
 
5.ALIMENTOS CONSAGRADOS A ÍDOLOS 
- Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa ___________ no 
mundo e que só existe um Deus. 1 Coríntios 8:4 
 
Não há restrição de alimentos, exceto se for consagrado a ídolos. 
"Será que vocês também não conseguem entender? ", perguntou-lhes Jesus. "Não percebem que nada que 
entre no homem pode torná-lo ‘impuro’? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo 
depois eliminado". Ao dizer isto, Jesus declarou ____________ todos os alimentos. E continuou: "O que sai do 
homem é que o torna ‘impuro’.  Marcos 7:18-20 
 
Alimentos consagrados a ídolos: NÃO COMA! 
“O que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão 
com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios; não podem participar 
da mesa do Senhor e da mesa dos demônios... Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas 
por causa da consciência, pois "do Senhor é a terra e tudo o que nela existe". Se algum descrente o convidar para 
uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da 
consciência. Mas se alguém lhe disser: "Isto foi oferecido em sacrifício", não coma, tanto por causa da pessoa 
que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria... Não se tornem 
motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus.  1 Coríntios 10:20-32 
 
O que é um alimento consagrado? ____________________________________________________ 
Qual deve ser a postura cristã em relação a um alimento que foi dedicado a um ídolo? ____________ 
 
Qual o destino dos idólatras?    
“Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que 
praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos – o lugar deles será no ____________________ que arde 
com enxofre.” Apocalipse 21.8  
 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com 
o limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na 

semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada. - Média para aprovação no SENIB: 
6,0 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (0,5 CADA APOSTILA) + PRESENÇA (1,0 CADA PRESENÇA) 
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