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ELIMINANDO A KRIPTONITA 
Baseado no livro Kriptonita – Lucas 14.16-20 – Parte 4/4 

 
SENTIR 
 

Chegamos ao último boletim sobre o livro Kriptonita. Abra 
espaço para as pessoas compartilharem brevemente como tem 
sido a experiência até aqui. Após esse tempo, pergunte: Você já 
fez um convite a alguém e ele recusou com uma desculpa 
qualquer? Como você se sentiu? 

 
 

APRENDER 
 

 

Já aprendemos que, para o cristão, a Kriptonita é a 
desobediência à Palavra de Deus, o desejo de fazer a própria 
vontade por cima da do nosso Pai. Da mesma forma, sabemos que 
o idólatra não enxerga seu pecado e, assim como o Super-Homem, 
só perceberá que há algo errado quando estiver sem força, sem 
vida sobrenatural, quando seja muito tarde. 
 

Leiam juntos o texto de Lucas 14.16-20. Diante do convite 
ao grande banquete, o que as pessoas ofereceram?  
 

As desculpas confessam uma verdade: “tenho coisas mais 
importantes para fazer”. Não há nada de errado em comprar uma 
propriedade, adquirir maquinaria para a empresa ou se casar. Mas 
toda vez que colocamos alguém, alguma coisa ou atividade 
antes da Palavra de Deus, aí sim, há pecado, há idolatria, há 
Kriptonita na área. Aquilo torna-se um pecado. 
 

O interesse do diabo é que vivamos pensando que a graça 
nos permite pecar e nos poupa de enfrentar as consequências 
disso. TOTAL ENGANO! Não vamos viver achando que tudo é 

pecado, mas também não podemos viver pensando que não 
precisamos eliminar a Kriptonita da nossa vida.  
 

Muitas das lutas que vivemos não cessam porque nos 
negamos a jogar a Kriptonita fora. Quando afirmamos: “ninguém 
tem nada a ver com minha vida”, rejeitamos o confronto em 
amor e o mundo não verá a glória de Deus. Estamos 
desativando a mais importante arma contra a Kriptonita. Leiam 
João 17.20-23.  
 

Jesus está nos convidando para algo maravilhoso. O que 
faremos com esse convite? 

 
REFLETIR 

 

Você identificou algo na sua vida que não era pecado e se 
tornou um? Algo que, de forma silenciosa, tem tirado força da sua 
vida espiritual? 
 

Você já deu desculpas para Deus? Já deu desculpas para 
aquele irmão que o confrontou em amor com o seu pecado? 
 

Você tem carregado o peso do pecado, da idolatria ou da 
culpa, e isso tem o impedido de cumprir o propósito que Deus tem 
para sua vida?  
 

Ao longo dessas semanas trabalhando sobre a Kriptonita, 
você tem identificado o que rouba sua força? Tem abandonado 
essas coisas ou ainda está na luta? 
 
APLICAR 

 

O banquete já está pronto. Não recuse seu convite. Não 
ofereça uma desculpa. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua 
vida. Coloque o Senhor como o seu ÚNICO DEUS. Lembre-se do 
que Jesus afirmou: “Buscai, pois, em primeiro lugar, o Seu Reino e 
a Sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas” (Mt. 
6.33).  

Encerrem orando uns pelos outros. 


