
1IGREJA BATISTA CENTRAL DE BELO HORIZONTE

Neste último final de semana, iniciamos a nova série de pregações “Kriptonita” na Central. Você já estava sabendo 
disso? O nome pode parecer meio estranho, será que alguém já entendeu o seu significado? 

Nas próximas quatro semanas, trataremos desse tema em nossas células visando colocar em prática tudo o que 
aprendemos. 

Pergunta: Por que é tão importante não apenas ouvirmos pregações, mas também refletirmos sobre o que ouvimos e 
descobrir como colocar em prática?

Deus nos alerta em Tiago 1.22: “Sejam praticantes da Palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos”. Isso 
nos diz que se ouvirmos uma palavra de Deus através das Escrituras, do Espírito Santo ou de uma boa pregação, mas 
falharmos em agir de acordo com a palavra que ouvimos, na verdade, estaremos enganando a nós mesmos. 

A prova de que entendemos e acreditamos em algo não é quando concordamos com o que alguém nos ensina. A prova 
vem quando agimos de acordo com aquilo que nos foi ensinado. 

Muitos cristãos são fracos e vivem muito aquém do que Deus deseja e disponibiliza para eles simplesmente porque 
não praticam a Palavra de Deus.

Na célula de hoje vamos mais conversar do que fazer um estudo bíblico. Porque desejamos muito que todos pensem 
um pouco sobre o quanto tem sido só ouvintes ou o quanto tem sido ouvintes e praticantes da Palavra de Deus.  

Pergunta: Você se considera um bom praticante da Palavra de Deus? 

DESENVOLVIMENTO

Deus é um ser grandioso, perfeito e incrível. E nós somos seus filhos. Se somos filhos de Deus, então faz todo sentido 
acreditarmos que devemos refletir muito do que Ele é em nossa vida e através dela. A Bíblia declara, através do 
apóstolo João, o seguinte a respeito de seus filhos e filhas:

Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo 
somos como Ele (1 João 4.17). 

João não diz que “na próxima vida seremos como Ele”. Não mesmo. Ele declara que somos como Ele agora neste 
mundo. E também podemos ler:

Dessa maneira, 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)

Pense bem nisso: Somos como Ele neste mundo. Todos os verdadeiros filhos de Deus receberam a mesma natureza 
divina do seu Pai Celestial. Não a natureza do melhor e mais reconhecido ser humano da Terra. Pelo contrário, a 
natureza de Deus. Que coisa mais extraordinária! Já pensou nas possibilidades que isto abre em nossa vida? A palavra 
“divina” usada por Pedro é theios, no grego, que significa aquilo que é propriedade única e básica de Deus. Quando 
alguém se converte, nasce de novo, recebe o Espírito Santo e com Ele, recebe a própria natureza de Deus. Se nós 
somos verdadeiramente nascidos de Deus, usufruímos da essência Dele e recebemos propriedades que nos tornam 
semelhantes a Jesus em vários aspectos. 

DINÂMICA: o líder deve entregar uma folha de papel para cada um dos presentes e pedir que  escrevam uma lista 
com as principais características de Deus que, teoricamente, seus filhos sempre devem manifestar. Após preparar 
essa lista de características, todos devem tentar escrever na frente de cada característica pelo menos o nome de um 
personagem bíblico que tenha demonstrado aquela marca em sua vida e, por isso mesmo, tenha revelado em sua 
conduta uma semelhança direta com Deus. Ao final, cada um deve comentar sua própria lista e, posteriormente, em 
conjunto responder as perguntas a seguir.
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Perguntas: 

1. Como filho(a) de Deus, como a sua vida se destaca no mundo?

2. As pessoas diriam que você vive como Jesus? (Esta é uma pergunta bem incômoda e não devemos fugir dela, mas 
refletir bastante nisso). 

3. Como sua vida seria diferente se você vivesse como Jesus? 

4. Quais hábitos você quebraria?

5. Como mudaria a forma como você interage com as pessoas que estão regularmente ao seu redor?

6. O que seria diferente no modo como você vive com a sua família?

Uma frase que costuma ser comum no nosso meio é: “Não há tanta diferença entre um cristão e um pecador, um 
cristão é apenas um pecador perdoado”. Já ouviu isso antes? 

Na verdade, essa frase é uma grande heresia! Um cristão é uma nova criatura. Veja o que Paulo disse:

Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!  
(2 Coríntios 5.17)

E esta heresia causa dois grandes danos: primeiro, diminui o que Deus fez por nós através de Jesus e, segundo, anula 
suas promessas e torna o pecado aceitável e natural, mantendo Seu povo cativo ao mundo e aos seus desejos imorais.

Não devemos temer fazer uma contínua avaliação da nossa vida espiritual e analisar o que as nossas ações práticas 
revelam, porque isso é importante para que não nos deixemos enganar sobre o nível do nosso relacionamento com 
Deus. 

Sabendo que somos filhos de Deus, nascidos de novo, o normal é manifestarmos pelo menos as seguintes características: 
um caráter transformado, amor incondicional, alegria indescritível, paz que excede todo entendimento, poder 
sobrenatural, bem-estar, vitalidade, criatividade, sabedoria divina, entendimento aguçado, conhecimento acima da 
média e pureza crescente, só para citar alguns atributos que deveríamos esperar e ver com naturalidade nos crentes.

Então, por que não estamos vendo isso na igreja em nível individual e coletivo? Se o Reino de Deus está entre nós, por 
que não está sendo feito na Terra assim como no Céu? 

O que será que está faltando? Será que tem algo impedindo que vivamos uma vida cristã plena e bem-sucedida?

DESAFIO

Este é o assunto principal da nossa nova série de pregações. Devemos observar bem o que escrevemos em nossa 
avaliação, orar a respeito e convidar o Espírito Santo para realçar algo das respostas que Ele está fazendo em sua vida 
agora. Peça a Ele que mostre e libere poder para você mudar o que precisa ser mudado.

A série Kriptonita vai tratar muito do quanto vivemos a realidade da vida cristã, porque é a desobediência à Palavra de 
Deus que rouba a nossa força, o nosso poder e o bom plano de Deus para as nossas vidas.  

Por isso o nosso desafio hoje é que todos participem dos cultos e ouçam com atenção e sinceridade as pregações sobre 
a Kriptonita, para assim descobrirmos como eliminar tudo o que nos impede de viver como Deus deseja e espera. E em 
nossos encontros da célula, discutiremos como colocar em prática o que ouvimos. 


