


(2) O QUE É A KRIPTONITA



IDENTIFICANDO O QUE ROUBA NOSSA FORÇA

Semana passada falamos do exemplo da 
igreja em Corinto que, mesmo com tantos 
dons, Paulo falava que lá estava cheio de 
crentes fracos e doentes. Eles estavam 

conscientes dos problemas, sabiam que 
estavam desobedecendo a Deus, mas, mesmo 

assim, continuavam a viver desse jeito.



“Antes, seguindo a verdade em amor, 
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 

Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo 
auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a 
si mesmo em amor, na medida em que cada 

parte realiza a sua função” Efésios 4.15-16 

O que é amor?  
É querer o máximo bem para as pessoas.



Já que somos filhos de Deus, participantes 
da natureza divina, não deveríamos ter 

uma vida extraordinária? Não deveríamos 
enxergar o caminho, vencer as lutas, ser 

fortes e ativos? Não deveríamos viver como 
Super-Homens?



IDENTIFICANDO O QUE ROUBA NOSSA FORÇA
A igreja de Corinto e a de Jerusalém são completamente 

diferentes. Duas igrejas de Cristo, mas uma doente e a 
outra mudando o mundo.  

A igreja primitiva estava transformando as cidades, um poder 
maravilhoso operando em homens e mulheres. Quando eles 

andavam pelas ruas das cidades, as pessoas colocavam os 
doentes à beira do caminho para que sejam curados. Se a 
sombra curava, imagina o que acontecia quando alguém 

entrava numa casa?



Nós somos mais parecidos com 
a igreja de Corinto ou com a de 

Jerusalém? 



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

1 Coríntios 11.30 

“O povo que conhece o seu Deus será forte e 
fará proezas”  Daniel 11.32



VOCÊ CONHECE A DEUS?

“O povo que conhece o seu Deus será forte e 
fará proezas” - Daniel 11.32 

A palavra “conhecer” é “yada”, que 
significa conhecer intimamente,  

saber com experiência



“Adão teve relações (yada) com Eva, sua mulher, e 
ela engravidou” - Gênesis 4.1 

A palavra conhecer em hebraico, então, se refere 
ao relacionamento mais íntimo de um casal. 

Então quando Daniel fala em conhecer a Deus, 
ele não se refere apenas a ouvir falar, mas ao 

nível mais íntimo de relacionamento que existe. 



Então, quem é forte?  
Quem é Super-Homem?  

Quem faz proezas?  
 

Quem conhece a Deus!



Quando Deus criou o homem, qual era seu 
objetivo? Proximidade? Amizade?  

 
Nada disso, mas intimidade verdadeira, à 

semelhança de um casal. 



“Pois o seu Criador é o seu marido”  Isaías 54.5 

“’Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e 
se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma 

só carne’. Este é um mistério profundo; refiro-
me, porém, a Cristo e à igreja”  Efésios 5.31-32 



A aliança de Cristo e a Igreja 
é tipo matrimonio. 





Quantos de vocês se casariam ou manteriam 
seu relacionamento com a Ângela? 



Quantos de vocês se casariam ou manteriam 
seu relacionamento com a Ângela?  

Por que você não se casaria com uma pessoa 
assim? Por uma simples razão, a lealdade 

dela está dividida. Não importa que ela 
dedique 90% do tempo para o marido, porque 
ela ainda terá outros homens no seu coração. 



Ao longo de toda a Bíblia, Deus oferece 
para nós uma aliança matrimonial. Nós 

casamos com Jesus. Deus não quer ser o 
número um! Ele quer ser o ÚNICO!



“Não terás outros deuses além de mim” 
Êxodo 20.3 



“Mas, como a mulher que trai o marido, assim vocês 
têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel’, 

declara o Senhor”  
Jeremias 3.20 

Israel queria Deus, mas ele era o favorito, porque eles 
também adoravam a Baal, o deus da riqueza. 

Serviam a Deus, mas sacrificavam crianças para 
Moloque, o deus da fertilidade. Deus não era o único, 
era o favorito. Era isso que os profetas denunciavam.



“Adúlteros, vocês não sabem que a 
amizade com o mundo é inimizade com 
Deus? Quem quer ser amigo do mundo 

faz-se inimigo de Deus”  Tiago 4.4



“Pois tudo o que há no mundo — a cobiça 
da carne, a cobiça dos olhos e a 

ostentação dos bens — não provém do Pai, 
mas do mundo. O mundo e a sua cobiça 

passam, mas aquele que faz a vontade de 
Deus permanece para sempre”   

1 João 2.16-17



Cometer adultério com o mundo é ser guiado 
pelo desejo intenso daquilo que o mundo oferece.  

 
É alimentar nossa independência de Deus,  

nosso orgulho.  
 

É a mesma coisa que dizer para o Senhor:  
“Eu sei o que é melhor para mim.  

E o que eu quero é o que me faz feliz”. 



“Meus amados irmãos, não se deixem 
enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito 

vêm do alto, descendo do Pai das luzes, que 
não muda como sombras inconstantes”  

Tiago 1.16-17 

 
“Há caminho que parece certo ao homem, 

mas no final conduz à morte”  Provérbios 14.12



Todos os dias somos chamados a decidir: 
amamos a Deus ou amamos o mundo? Qual é 

a nossa escolha? É o relacionamento com 
Deus ou os outros relacionamentos? Amamos 

a Deus ou amamos as coisas de Deus? 

“Muitos de vocês não deixaram seus pecados 
antigos. Não se arrependeram de sua impureza” 

 2 Coríntios 12.21



Sabe o que é a kriptonita? Sabe o que é que 
arranca nossa força e nos impede de ser 

Super-Homens?  

A IDOLATRIA



A idolatria de hoje é a mesma que a de Israel. 
Não é imagem, não é altar. Mas é A



A kriptonita não é o pecado.  

Ela tira a força e me faz pecar. 

A kriptonita é meu desejo  
no primeiro lugar.



Deus requer uma coisa de nós:  
amemos só Ele.  

 
Tenha só Ele. Mande embora os “namorados".  Seja 

um apaixonado só por Ele. Amemos ao Senhor 
como nosso cônjuge. Dê seu coração para Ele. 

  
Que Ele seja o ÚNICO em nossas vidas!


