
 

  

  

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno 

Grupo: É possível viver contente em toda e qualquer situação? 

CÂNTICO: “Eu sou grato” 

REFLEXÃO: “Não cobiçar” – 10º Mandamento 

    SÉRIE: ATITUDES QUE TRASFORMAM 

Êxodo 20:17 

“Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu 

próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa 

alguma que lhe pertença”. 

Em I Reis 21 temos um texto que descreve um marcante registro bíblico de cobiça. 

Cobiçar é desejar intensa e de forma ilegítima o que não é seu. Neste texto o rei 

Acabe, rei de Israel, cobiça as terras que Nabote cultivava as suas vinhas. 

Este intenso desejar, levou o rei Acabe a infantilmente se entristecer porque Nabote 

não quiz vender as terras, herança de seus pais, por dinheiro algum. Acabe se 

entristeceu profundamente e seu desejo intenso e irracional se transformou em cobiça. 

Sua esposa, Jezabel, interviu e elaborou um astuto plano para tomar posse das terras 

de Nabote. Assim o fez, levando Acabe a conseguir a terra de forma injusta. O profeta 

Elias, enviado por Deus, foi até Acabe e denunciou o assassinato armado por Jezabel, 

para que ele viesse a conseguir a posse da terra. O profeta anunciou que Acabe 

morreria, e os cães lamberiam o seu sangue. Da mesma forma sua mulher Jezabel. E 

assim aconteceu. A cobiça levou Acabe a um fim fatídico. 

Um autor evangélico definiu as seguintes diferenças: 

 - ambição: querer mais 

 - ganância: nunca estar satisfeito 

- cobiça: querer o que não é legítimo. 

Não há nada errado na ambição, já a ganância é nociva, pois é fruto da insatisfação e 

da ingratidão. A cobiça destes três é o pior. Ela estimula a posse por usurpação, a 

posse do que é alheio e se agarra ao que não é permitido. Cobiça e inveja andam 

sempre juntas.  



 

  

  

O 10º mandamento tem uma característica particular. Enquanto os outros nove 

mandamentos referem-se a comportamento que podem ser observados por outras 

pessoas, o 10º mandamento, “não cobiçarás”, acontece no íntimo do nosso coração e 

ocorre de forma imperceptível aos olhos das pessoas. Ele está vivo na mente de quem 

cobiça. A cobiça é chamada de: “o pecado secreto do coração.” 

O 10º mandamento é um alerta quanto aos nossos desejos, enquanto eles ainda estão 

nos nossos pensamentos, e apenas nós os conhecemos. 

Mas Deus nos criou como seres que desejam, isso faz parte da natureza humana. 

Deus também nos criou para desfrutarmos aquilo que nós desejamos. Isto é o homem, 

e foi assim que Deus nos fez. Desejo e prazer, são características naturais do ser 

humano. Porém, o pecado manchou nossa natureza e nossos desejos, e fez de nos 

pessoas que desejam e não se satisfazem! Sempre desejamos cada vez mais.  

Filipenses 4:12 “Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. 

Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem 

alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade.” 

Deus quer que aprendamos a viver o contentamento. 

REFLEXÕES: 

- Estou sendo realista quanto as coisa que desejo ter? 

- Como eu estou lidando com o desejo de alcançar coisas de forma ilegítima? 

- Desejei e alcancei algumas coisas de forma ilegítima, o que devo fazer? 

- Você está vivendo em contentamento? Cite exemplos. 

MINHA ORAÇÃO:  

Senhor, 

Ensina-me a viver contente em toda e qualquer situação 

Ensina-me a conter os meus desejos exagerados e irreais 

Ensina-me a desejar sem cobiçar. 

Ensina-me a ser grato por tudo que tenho e a lutar legitimamente pelo que necessito. 

Ensina-me a ser continuamente grato. 

Em nome de Jesus, AMÉM! 

MOMENTO DE ORAÇÃO: Oremos pelo desenvolvimento do contentamento 
nas nossas vidas. 



 

  

  

 

Eu Sou Grato 
Adhemar de Campos 
 

Tom: G 

      G9                    C 
Eu sou grato por tudo o que tenho 
   Em    G            D7 
Tesouro maior deste mundo 
     G             G7      C 
Me foi dado como herança eterna 
  Em              D7          C   G9 
Maior prova de um amor tão profundo. 
 
 
      G9                 C 
Tenho vida, alegria todo tempo. 
      Em        G              D7 
Tenho amigos, família, muitos irmãos. 
  G           G7         C 
Foi Jesus meu amigo verdadeiro 
     Em             D7       C    G 
Que fez tudo ao me dar a salvação. 
 
  G9                       C 
Louvarei ao Senhor em todo tempo 
     Em       G            D7 
Seu louvor estará continuamente 
        G           G7              C 
Nos meus lábios e também no meu coração 
      Em            D7            C    G 
Jesus Cristo será sempre minha canção. 
 
 
Refrão: 
 
G         C 
Ie, Ie, Ieovah! 
Em  Bm    D 
Ie, Ie, Ieovah! 
G         C 
Ie, Ie, Ieovah! 
Em  Bm    C 
Ie, Ie, Ieovah! 

https://www.cifraclub.com.br/adhemar-de-campos/
https://www.cifraclub.com.br/adhemar-de-campos/eu-sou-grato/

