
  

IDENTIFICANDO E ELIMINANDO A KRIPTONITA DA 

MINHA VIDA. 
Sentindo 

 

Crescimento - multiplicação ou aumento em dimensão, volume, quantidade ou intensidade. 

O que eu tenho crescido nestes últimos dias? O que eu poderia relatar de forma significativa? 

1º Coríntios 11.28-32 - Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste 

cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não 

discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que 

dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos 

julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 

Paulo menciona este texto a Igreja de Corinto, pois a igreja estava passando por um problema sério 

entre eles. Paulo tem como objetivo de trazer a memória ao povo de que eles durante o seu tempo no 

deserto ele demonstra que apesar de ser cada um, um indivíduo na verdade éramos um só corpo. 

Mas por que se somos um só corpo, comemos a mesma comida, bebemos a mesma água e mesmo 

assim há muitos que estão fracos, doentes e dormem entre nós? 

 

Aprendendo 
 

1º Coríntios 11.28-32 - Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste 

cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não 

discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que 

dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos 

julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 

QUAIS OS RESULTADOS PREJUDICIAIS DA KRIPTONITA: 

1. FRAQUEZA – SL.32.4 - Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; minha força foi se 
esgotando como em tempo de seca.  

2. DOENÇA – SL. 31.10 - Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido; falta-
me a força devido à minha aflição, e os meus ossos se enfraquecem. 

3. DORMEM - MORTE FÍSICA – TG. 1.15-16 - 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. 

 

Refletindo 
 

Agora voltando a história de algumas gerações que foi liderada por Josué e podemos ver um exemplo 

do Poder do UM. Deus deu algumas instruções específicas a Josué e uma delas foi: 

Josué 6.16-17 - Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao 

povo: "Gritem! O Senhor lhes entregou a cidade! A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada 

ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão 

poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. 

Todo o despojo deveria ser entregue exclusivamente a Deus, nada deveria ser para ganho individual. 

Josué 7.1 - 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. 

Interessante que as escrituras não relatam que foi um homem que falhou e sim os ISRAELITAS 

foram infiéis.  

Sabemos que a cidade de Jericó quando foi conquistada o seu exército tinha o Senhor como o seu braço 

protetor, porém por causa de uma desobediência sabemos consequências. A próxima cidade a ser 

conquistada era AI e por causa de um pecado de um só homem isso atingiu muitas famílias ou seja 36 

vidas foram ceifadas e muitas histórias foram interrompidas. 

Josué 7.19.20 - Acã respondeu: "É verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que 

fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e 

quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas, eu os cobicei e me apossei 

deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo". 

Quero deixar claro que não é quando estamos passando por alguma enfermidade estamos pecando. 

Todos nós passamos por lutas e dificuldades e batalhamos com situações difíceis em nossas vidas. 

Notem que o exército de Israel era um povo forte e corajoso, o que Deus havia orientado a Josué no 

capitulo 1.9, mas o segredo principal está no verso 8 onde Deus declara que ele não deveria jamais 

se apartar do livro da vida e meditar de dia e de noite, isso seria o segredo de sucesso e de vida plena. 

Acã deixou de meditar e de praticar as escrituras.  

Esta é um kriptonita que muito de nós não percebemos e podemos estar correndo um sério risco para 

o corpo de Cristo. 

Perguntas para refletirmos: 

1. Amamos a igreja como Jesus e Paulo amaram ao comunicarem a verdade as pessoas? 

2. Filho você ama as pessoas dessa igreja? Ou você só tem palavras positivas, animadoras e 

encorajadoras quando fala? 

Se agimos assim é porque temos medo da rejeição. Pois se realmente as amasse diria a verdade. 

O apostolo Paulo quando escreve a carta a igreja de Corinto, fez isso por AMOR, apesar de muitos 

entenderem e compreenderem que ele não os amava. 2º Coríntios 11.11 - Por quê? Por que não os 

amo? Deus sabe que os amo! 

Mas na verdade Paulo amava todos. 2º Coríntios 2.4 - Pois eu lhes escrevi com grande aflição e 

angústia de coração, e com muitas lágrimas: não para entristecê-los, mas para que soubessem como e 

profundo o meu amor por vocês. 



Lembre-se que o pecado de Acã trouxe grandes consequências para o individual e para o coletivo ou 

seja o corpo. Deus relata que por causa da desobediência de Acã todo o povo ISRAEL pecou. 

João 8.32 - E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará".  

Perguntas para refletirmos: 

1. Qual verdade você sabe sobre você mesmo? Quais são as Kriptonitas que estão impedindo o 

seu Crescimento Individual e Coletivo? 

 

Aplicando 
 

TENDO ATITUDES E VIDA PRÁTICA: 

Faça uma lista das Kriptonitas que fazem parte de sua vida. Que rouba suas energias. Que tira suas 

forças. Que tira seu ânimo. Que acaba com sua Fé. Que tira a sua coragem. 

Sabe amados sexta experimentamos o quanto é importante participar do corpo, SERMOS UM.  

Atos 2.38 - Pedro respondeu: "Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus 

Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. 

Atos 2.14.18 - Então Pedro levantou-se com os Onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: "Homens da Judéia e 

todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto! Ouçam com atenção: estes homens não estão 

bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã! Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo 

profeta Joel: ‘Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as 

suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas 

derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. 

Precisamos ELIMINAR AS KRIPTONITAS das nossas vidas, para fortalecer a nossa intimidade e o 

relacionamento com Jesus e o Corpo a Igreja. 

Atos 17.6 - Contudo, não os achando, arrastaram Jasom e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, 

gritando: "Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jasom os recebeu 

em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado 

Jesus". 

Pois quando estamos unidos somos mais fortes veja o que aconteceu na sexta o projeto Amando Vidas 

com as crianças: 

Causamos um alvoroço santo na Cidade e que impacto foi um fato histórico, pois podemos juntos fazer 

uma revolução de AMOR e SERVIÇO. Vidas foram alcançadas. 

Aplicando as verdades das escrituras para sermos libertos: 

2. Que tipo de combustível estamos enchendo o nosso tanque? 

3. Temos permitido colocar combustíveis adulterados? Pois queremos pagar um preço pequeno 

no primeiro momento, mas no final será mais caro que nas manutenções que teremos que fazer 

no longo da nossa jornada. 

4. Somos responsáveis pelo crescimento do corpo de Cristo. 

5. 1º João 4.17 b - porque neste mundo somos como ele. 

6. Temos coragem para reconhecer que estamos fracos e precisamos de ajuda, ou iremos dizer 

que não temos nada para ajustar? O nosso pecado no quarto trancado, atinge a minha casa e 

a minha igreja a qual eu faço parte deste corpo. Ele não me restringe.  

7. Na nossa fraqueza nos tornamos FORTES: 2 Coríntios 12:9 - Mas ele me disse: "Minha graça é 

suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza". Portanto, eu me gloriarei 

ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 

8. 1 Pedro 5:5 - Da mesma forma jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns 

para com os outros, porque "Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes". 

Vamos pedir a Deus que ele nos revele agora pela sua infinita misericórdia apontar as nossas 

fraquezas... as  Kriptonitas que roubam as nossas forças. 

  

Oração 
Vamos orar pedindo a Deus coragem para que você se levante e nos encoraje para anunciar as boas novas e 

libertar os cativos. 

Pr. Nestor de Morais Junior  

Comunidade da Graça Arujá 14.10.18 

 

Agenda – CGA 

IDE ENCONTRO COM A LIDERANÇA AS 20h. 

CULTO ESPECIAL DOMINGO 21/10 AS 18h. Pr. Carlos Alberto Q. Bezerra 

CASADOS E FELIZES ENCONTRO DE CASAIS SERRA NEGRA 26 a 28/10. 

MAG DIA 03/11 – MAG. 

CTL CURSO FORMAÇÃO DE LÍDERES domingo 04/11 as 16h.  

BATISMO CURSO DE BATISMO DIA 24/11 SÁBADO E 25/11 BATISMO  
 

 


