


(3) O QUE A KRIPTONITA FAZ



Você sabia, no seu coração o que Deus 
iria responder, mas foi orar mesmo assim, 

esperando uma resposta diferente?

Talvez um desejo inapropriado que levou você a pensar:   

“Deixa eu orar sobre isso” ou  

“Deixa eu orar sobre isso mais uma vez”.



Quando eu quero, mas Deus não permite…

• Números capítulo 22 — mensagem de Balaque para 
Balaão 

• v7 .. venha e amaldiçoe Israel — com o dinheiro para 
pagar o serviço 

• v. 12 Não vá com eles! Não amaldiçoe este povo, é povo 
abençoado.  

• v. 13 O SENHOR não me permitiu ir com vocês”.



Uma resposta diferente?
• Números 22:18-19  

• 8 Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: 
“Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata 
e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou 
pequena, contra a vontade do SENHOR, meu Deus.  

• 19 Fiquem, porém, mais esta noite, e eu verei se o 
SENHOR tem algo mais a me dizer”.



Deus conhece o íntimo do coração
Números 22: 

32 “Por que você bateu três vezes na jumenta?”, perguntou o anjo do 
SENHOR. “Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em 
seguir por um caminho que me desagrada. 

34 “Pequei”, disse Balaão ao anjo do SENHOR. “Não percebi que estavas 
no caminho impedindo minha passagem. Se te opões à minha viagem, 
voltarei para casa.” 

35 O anjo do SENHOR disse a Balaão: “Vá com os homens, mas fale 
apenas o que eu lhe disser”.



BALAÃO quer fazer a sua própria vontade — 
levantou o ídolo da riqueza no seu coração.  

Só obedece a Deus por medo, por obrigação. 

Não é esse o tipo de relacionamento que 
Deus deseja conosco. Ele quer que amemos 
e estejamos satisfeitos com a sua vontade, 

que é boa, agradável e perfeita. 



IDENTIFICANDO O QUE ROUBA NOSSA FORÇAA "kriptonita" espiritual: IDOLATRIA 

• Não são estátuas, altares ou templos 

• É deixar de estar satisfeito com a vontade de 
Deus a fim de satisfazer suas próprias vontades.  

• Idolatria é desobediência consciente à vontade 
de Deus. Não é cair em pecado, é ENTREGAR-SE 
AO PECADO. 



Ezequiel Capítulo 14:3 

 “Filho do homem, esses homens  levantaram 
ídolos em seu coração e seguem coisas que 
os farão cair em pecado.  

Por que eu ouviria os pedidos deles? 



ÍDOLOS NO CORAÇÃO

ESCOLHAS E DECISÕES

PECADO



Ezequiel Capítulo 14 

4 Por isso, diga-lhes: ‘Assim diz o SENHOR 
Soberano: O povo de Israel levanta ídolos em 
seu coração e cai em pecado, e depois vai 
consultar um profeta.  

Portanto, eu, o SENHOR, lhes darei o tipo de 
resposta que sua grande idolatria merece. 



Ezequiel Capítulo 14 

6 “Portanto, diga ao povo de Israel: ‘Assim diz o 
SENHOR Soberano:  
         Arrependam-se e  
          afastem-se de seus ídolos;  
        parem de cometer pecados detestáveis! 



Construímos um ídolo em nosso coração quando 
elevamos nossos desejos acima da vontade de 

Deus. 

O que julgamos ser importante é o que vamos fazer, 
não importa o que Deus pensa a respeito disso. 

A consequência disso é que o ENGANO toma conta 
do nosso coração, e ficamos ENDURECIDOS.



Tiago 1:22-25 (NVT)  

22 Não se limitem, porém, a ouvir a palavra; ponham-na em 
prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos.  

23 Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como 
alguém que olha no espelho,  vê a si mesmo, mas, assim que 
se afasta, esquece como era sua aparência.  

25 Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os 
liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem 
esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem.



A NOSSA VONTADE E A VONTADE DE DEUS
Não podemos simplesmente escolher os 
versículos que gostamos e ignorar, ou até 
mesmo jogar fora, os que não gostamos.  

Essa mentalidade é um engano. Devemos 
abraçar todo o conselho da Palavra de Deus. 

John Bevere - Livro Kriptonita



A NOSSA VONTADE E A VONTADE DE DEUSA idolatria começa quando 
endurecemos o nosso 

coração para o que Deus 
diz. 

Quando o coração endurece 
achamos que estamos 

certos quando não estamos.  

Não enxergamos nossa 
miséria, estamos debaixo 

do engano.



O que a "kriptonita espiritual" faz?

ELA ENDURECE O 

NOSSO CORAÇÃO



O processo de endurecimento
• 1a vez: Desobedecemos —> grande desconforto —> 

consciência nos acusa e diz arrependa-se! —> ignoramos 
—> o véu do engano cobre o coração.  

•  2a vez: desobedecemos —> desconforto menor —> voz 
da consciência menos sensível —> podíamos nos 
arrepender, mas seguimos em frente… —> outro véu 
cobre o coração..



O processo de endurecimento
3a. vez…. 4a. vez…    
CONSCIÊNCIA CAUTERIZADA,  
CORAÇÃO ENDURECIDO, 
NÃO CONSEGUIMOS MAIS OUVIR O ESPÍRITO SANTO  

E AGORA VIVEMOS NA PRÁTICA DO PECADO  
Não vemos mais o nosso pecado como pecado…



Deus nos ama, ele não desiste de nós! 

Deus manda um amigo, um líder, um pastor, 
alguém que nos confronte e nos fale a verdade 
em amor… 

Mas nós não ouvimos…   

Então Deus permite circunstâncias difíceis e 
aflições para ganhar nossa atenção! 
 
Antes de me disciplinares, eu vivia desviado; agora, 
porém, sigo tua palavra de perto. — Sl 119:67 (NVT)



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.



Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns 
anos como julgaram melhor, mas a disciplina 
de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de 

que participemos de sua santidade. 

Hebreus 12:10 (NVT)



A NOSSA VONTADE E A VONTADE DE DEUS
Como VENCEMOS o pecado? 

Nós dominamos o pecado através da 
obediência à vontade de Deus.  

A obediência genuína fecha a porta para o 
pecado. 



COMO PODEMOS OBEDECER A DEUS DE 
CORAÇÃO E NÃO POR OBRIGAÇÃO?

A GRAÇA DE DEUS! 

nos capacita a abandonar este mundo e correr para os braços do Pai. 

nos capacita a dizer não a carne, e sim aos anseios do Espírito Santo. 

Tito 2:11-12 (NVI-PT) Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a 
todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões 

mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era 
presente.



A graça não é uma permissão de Deus para nós 
pecarmos, como muitos de nós podíamos 

alguma vez pensar.  
 

Graça não é concessão, é capacitação 
sobrenatural para cumprirmos a vontade dele 

para nossas vidas.



“Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus; 
a tua lei está no fundo do meu coração”  Salmos 40.8 

Tudo é uma questão de coração.  

Davi desejava apaixonadamente fazer a vontade de Deus, 
por isso não houve idolatria durante o seu reinado.  

Ele encorajava seu povo a buscar o Senhor, por isso não 
perdeu uma guerra sequer e seu reino tornou-se muito 

próspero.



“A melhor oração que podemos fazer a 
Deus é: ‘Seja feita tua vontade’;  

mas a pior resposta que podemos ouvir do 
Senhor é: ‘Seja feita tua vontade’”.  

C.S. Lewis



Corremos o risco de criar um Jesus legal, um 
cristianismo bacana, que não confronta os 

caminhos ímpios da cultura.  

Mas esse seria um Cristo completamente 
falsificado, sem poder. 

 Precisamos de arrependimento. 



Arrependimento não é opcional. 

Quem não se arrepende, não é filho de Deus.  

 
Não teremos relacionamento com Jesus a menos 
que tenhamos nos arrependido completamente 

dos nossos pecados. 



“Arrependam-se, porque o Reino dos céus está próximo” -  
Mateus 3.2 

“Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao 
arrependimento” - Lucas 5.32 

“Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão” -  
Lucas 13.3



“A tristeza segundo Deus não produz 
remorso, mas sim um arrependimento que 

leva à salvação. E a tristeza segundo o 
mundo produz morte.”  2 Coríntios 7.10



ELE ESTÁ AQUI,  
ELE QUER O SEU BEM! 

ELE QUER A SUA ALEGRIA E A SUA 
VITÓRIA! 

ELE PAGOU UM PREÇO MUITO CARO 
PARA TER VOCÊ PERTO PARA SEMPRE!


