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O Que é Cobiçar? 
 

"Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mu-

lher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou 

jumento, nem coisa alguma que lhe pertença". - Êxodo 20:17 

   "Não cobiçarás" é provavelmente um dos mais incompreen-

didos dos Dez Mandamentos. A cobiça não é simplesmente 

desejar algo, tampouco apenas admirar algo que não temos. 

Cobiçar é ser devorado pelo desejo de algo. E muitas vezes, 

de algo que não é seu. 

   A palavra cobiçar também pode ser traduzida como "ofegar 

por." Pense em um lobo, com desejo de sangue, que está lá 

fora perseguindo a sua presa, ofegante. Ele não descansará 

até que pegue a sua presa, mate-a e coma. 

   É isso que é cobiça. Como funciona? Você se torna obceca-

do por alguma coisa. Primeiro, os olhos olham para o objeto, a 

mente o admira e a vontade se volta para ele. Por fim, o corpo 

se move para possuí-lo. Uma coisa leva a outra. 

   Judas Iscariotes efetivamente jogou a sua vida fora por trinta 

moedas de prata quando traiu o Senhor. Somos informados 

em 1 Timóteo 6:10: "pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os 

males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-

se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimen-

tos." Esse versículo é frequentemente citado como "O dinheiro 

é a raiz de todo mal," mas a Bíblia não diz isso. O amor ao di-

nheiro é a raiz de todos os males. Isso não significa que é ruim 

querer dinheiro, mas torna-se um problema quando cobiça-

mos ou ofegamos por ele. 

   Algumas pessoas cobiçam ao longo de toda a vida. Elas fi-

cam obcecadas por certas coisas e fazem qualquer sacrifício 

para conseguir o que querem. Pode ser uma pessoa. Pode ser 

um objeto. Pode ser uma posição. Seja o que for, elas estão 

determinadas a obtê-lo. E isso pode destruí-las. 
 

 

 

 

http://www.devocionaisdiarios.com/  

http://www.devocionaisdiarios.com/2019/11/o-que-e-cobicar.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/6/10


Horários de funcionamento:  Terça a Sexta - 08h30 às 17h30 • Domingo - 16h30 às 22h00 

Endereço: Rua Dr. Salomão Vergueiro da Cruz, 1189 — Cafubá, Piratininga 
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CONHEÇA NOSSOS GRUPOS PEQUENOS: 
 
 
 
 
 

         PARTICIPE! 

 

 

Cafubá I — Terças, às 15h30 (Info: Sandra Caldas e Eunice) 

Cafubá II — Terças, às 18h30 (Info: Iara) 

Camboinhas Oásis I — Terças, às 20h (Info: Beth Brito) 

Itaipuaçu — Terças, às 20h (Info: Rodrigo e Natália) 

Cafubá III — Terças, às 20h20 (Info: Leonardo Freitas) 

Camboinhas Oásis II — Quartas, às 17h (Info: Cristina, Claudia) 

Adolescentes — Quartas, às 19h, na CBO (Info: Leonardo e Élida) 

Camboinhas — Quartas, às 20h (Info: Arquimedes e Márcia) 

Adolescentes em Itaipuaçu — Quintas, às 19h30 (Info: Rodrigo e Natália) 

Cafubá IV — Quintas, às 19h30 (Info: Beth Zuppani) 

Engenho do Mato — Quintas, às 20h (Info: Rafael Moura) 

Jovens Athos — Sextas, às 20h (Info: Anderson) 

 

 

DADOS BANCÁRIOS DA CBO 

Favorecido:  

Comunidade Batista Oceânica 

Banco: Santander 

Ag: 4215 CC: 13000141-2 

CNPJ: 04.699.171/0001-01 

Obrigado pela sua Generosidade! 

 

01/11 - Cintia Paraski 
05/11 - Angela de Moraes 
05/11 - Mariney Mello 
05/11 - Sergio Roberto Junior 
08/11 - Gabriel Fernandes 
09/11 - Andréa Scorzelli 
12/11 - Felipe Barros 
13/11 - Lucas Polakiewicz 
14/11 - Eliel da Silva 
14/11 - Ramon Moreira 
15/11 - Eduarda Rangel 
15/11 - Mariana Almeida 
20/11 - Lorena de Moraes 
20/11 - Samuel Moreira 
20/11 - Yago Soares 
21/11 - Giovanna Ferreira 
25/11 - Matheus Avelino 
27/11 - Eliane Fortes 
29/11 - Jhonatan Portilho 

 

 

 

Ajude o seu irmão 

com uma cesta básica! 

 

QUARTAS  

ÀS 8H 


