


(1) SOMOS CORPO





Somente a  
Kriptonita, uma 
substância radioativa 
originária do seu 
planeta, é  capaz de 
tirar os poderes do 
Superman, fazendo 
dele alguém mais 
fraco que um ser 
humano normal. 



Na ficção, o Superman vem de outro mundo.  

Nós, cristãos, também não somos deste mundo! 

João 17:14-16 (NVT) Eu lhes dei tua palavra. E o 
mundo os odeia, porque eles não são do mundo, 
como eu também não sou. Não peço que os tires 
do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles 

não são deste mundo, como eu também não sou.



A kriptonita tem uma vantagem sobre o 
Super-Homem: ela não pode ser 
facilmente detectada. É sutil.  

Ele só percebe que alguma coisa está 
errada quando já é tarde.  

Ele começa a ficar esquisito, mais fraco 
que um homem comum. 

Da mesma maneira o diabo e o mundo são 
sutis — e nós cristãos não percebemos 
quando estamos perdendo nossa força.



O que rouba sua força? 

 O que tira de você a capacidade 
de viver como um cristão livre e 

vencedor?



Por que evitamos esta pergunta? 

Se somos filhos de Deus, não 
deveríamos ter uma vida 

extraordinária?



“Esses homens que têm causado alvoroço por todo o 
mundo, agora chegaram aqui” - Atos 17.6 

 
“Com grande poder os apóstolos continuavam a 
testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e 

grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia 
pessoas necessitadas entre eles (...)” -  

Atos 4.33-34a



“Porque neste mundo nós somos como Ele.”  

-1 João 4.17 

Neste mundo, na escola, na faculdade, na vida, na 
moda, na comida, no entretenimento, no shopping, 

nos esportes, na música, nos negócios, nos 
empregos…  

Não é que seremos… nós SOMOS! 



“Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas 
promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da 

natureza DIVINA e fugissem da corrupção que há no mundo, 
causada pela cobiça.” - 2 Pedro 1.4 

Ele vive em nós. Seu Espírito Santo habita em nós.  

 Coisas que homens comuns não podem fazer,  
os filhos de Deus podem.  

Por que? Porque eles tornaram-se  
participantes da natureza divina. 



Igreja de Corinto 
• Tinham conhecimento da Palavra 

• Tinham dons espirituais 

• Mas muitos deles, voluntariamente 
ESCOLHERAM viver de uma maneira que 
DESAGRADAVA a Deus 



“Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do 
pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem 
discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua 
própria condenação. Por isso há entre vocês muitos 

fracos e doentes, e vários já dormiram.  

Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não 
receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados 

pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não 
sejamos condenados com o mundo” - 1 Coríntios 11.28-32



A kriptonita do Super-Homem removia sua 
força. Se fosse exposto muito tempo a ela, o 

herói poderia chegar a morrer.  

As vezes tem gente exposta por tanto tempo 
ao pecado, que não resiste e morre 

espiritualmente.



Salmos 32: (NVT)  

3 Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu 
gemia o dia inteiro.  4 Dia e noite, tua mão pesava sobre mim; minha força 
evaporou como água no calor do verão. 

5 Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a 
minha culpa. Disse comigo: “Confessarei ao SENHOR a minha rebeldia”, e tu 
perdoaste toda a minha culpa. 

6 Portanto, todos que forem fiéis orem a ti enquanto há tempo, para que não 
se afoguem quando vier a inundação.  7 Pois és meu esconderijo; tu me 
guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. 

8 O SENHOR diz: “Eu o guiarei pelo melhor caminho para sua vida, lhe darei 
conselhos e cuidarei de você.



“Cada um, porém, é tentado pela própria 
cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. 

Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o 
pecado; e o pecado, após ter-se consumado, 
gera a morte. Meus amados irmãos, não se 

deixem enganar…” - Tiago 1.14-16



Não podemos nos deixar 
enganar. 

 O pecado faz com o crente a 
mesma coisa que a 

kriptonita faz com o Super-
Homem. 



VIVEMOS NUM MUNDO CAÍDO!  
NEM TODO PROBLEMA TEM ORIGEM NO 

PECADO, MAS MUITOS TEM SIM! 
• Nem toda enfermidade física é por causa do pecado. 

• Nem todo sofrimento é por causa de pecado. 

• Fraqueza e morte são também resultados de nos afastarmos 
de Deus. 

• Alguns dizem: estou na graça! Deus perdoa.  Mas a graça nos 
liberta do poder do pecado, e não nos autoriza a pecar. 



DISCERNIR O CORPO DE CRISTO 

Deus nos vê como indivíduos, 
 mas também como um CORPO. 

Estamos conectados uns aos outros, tal como a mão 
está conectada ao antebraço, que está conectada ao 

braço —  sendo parte de um mesmo corpo. 



“Examine-se o homem a si mesmo, e então 
coma do pão e beba do cálice. Pois quem come 
e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e 

bebe para sua própria condenação.  

Por isso há entre vocês muitos fracos e 
doentes, e vários já dormiram.  

 1 Coríntios 11.28



O CASO DE ACÃ



“Mas os israelitas foram infiéis com relação às 
coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de 
Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se 
de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se 

contra Israel” - Josué 7.1



"Por isso cerca de três mil homens atacaram a 
cidade; mas os homens de Ai os puseram em 

fuga, chegando a matar trinta e seis deles.  
Eles perseguiram os israelitas desde a porta da 

cidade até Sebarim, e os feriram na descida. 
Diante disso o povo desanimou-se 

completamente” - Josué 7.4-5



Isso quer dizer que podemos estar vivendo uma vida 
de santidade, mas se alguém do CORPO DE CRISTO 

resolve DELIBERADAMENTE ser infiel, todo o CORPO 
SOFRE.  

  Podemos ser individualmente fiéis, mas como corpo 
sermos fracos. E as pessoas começam a ficar 

desanimadas, isto AFETA todo mundo!



"“O Senhor disse a Josué: "Levante-se! Por que você está aí 
prostrado? Israel pecou.  

Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram 
de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas, e 
as colocaram junto de seus bens.  

Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos; 
fogem deles porque se tornaram merecedores da sua 
destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem 
do meio de vocês o que foi consagrado à destruição.”  

Josué 7.10-12



A igreja de Corinto estava doente porque alguém 
estava pecando? Não! 

O pensamento não deve ser que se tiver alguém em 
pecado, não tem jeito e estaremos derrotados.  

A Bíblia não diz isso.  

Corinto sofria porque ninguém fazia nada a respeito.  

Eles toleraram a imoralidade, aceitaram como “normal”.  
Pensaram: “Não faz mal”.



“Vocês não sabem que um pouco de fermento 
faz toda a massa ficar fermentada?” 

1 Coríntios 5.6 

O corpo = a massa           

O fermento = pecado ignorado 

O pecado ignorado na igreja se espalha rápido 
e corrompe o corpo todo. 



“Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, 
nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se 

assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. 

Mas agora estou lhes escrevendo que não devem 
associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão,  

seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra 
ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer.”  

1 Coríntios 5.10-11



"Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por 
aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, 
para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu 

em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo 
creia que tu me enviaste.  

Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, 
assim como nós somos um: eu neles e tu em mim. Que eles 

sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que 
tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste.”  

João 17.20-23



Quando algum de nós afirmar: 
“Ninguém tem nada a ver com a 
minha vida”, o mundo não verá a 

glória de Deus.  

Mas se estivermos realmente unidos, 
isso será tremendamente poderoso. 



Se não entendermos a importância do corpo, 
vamos a achar que a aliança é apenas uma ideia 

muito bonita.  

Temos aliança um com o outro. Não é possível ser 
cristão e viver independente, fora do corpo.    

Ser um conosco e ser um com Deus é dizer:  
“Quero agradar ao Pai, quero obedecer a Jesus, 

venha o Seu reino, seja feita a Sua vontade!”



Jesus pagou o preço pela nossa 
liberdade, unidade e 

prosperidade. 

Não podemos viver longe dele. 
Não podemos viver longe uns dos outros. 



Próximas mensagens

• Como identificar a kriptonita 

• Os efeitos da kriptonita 

• Como eliminar a kriptonita


