Kriptonita
A IDOLATRIA DO CRENTE
(baseado no livro Kriptonita, de John Bevere)

Dentro do estudo sobre o que tem roubado a força e o poder dos filhos de Deus, hoje vamos considerar a história de
um rei que começou tão bem e que terminou tão mal, que era tão forte, mas que terminou fraco e derrotado. Hoje
vamos considerar a história do Rei Saul.
Pergunta: Quem aqui já ouviu falar do Rei Saul? O que poderia nos contar a respeito deste rei?
Leitura Bíblica: 1Samuel 15.1-9
Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungi-lo como rei de Israel, o povo dele; por isso escute agora a mensagem
do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: “Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora
vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem; matem homens, mulheres,
crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos”. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim: duzentos mil soldados
de infantaria e dez mil homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus:
“Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles; pois vocês foram bondosos com os israelitas,
quando eles estavam vindo do Egito”. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho,
desde Havilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agague, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam
Agague e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível
e inútil destruíram por completo.

Pergunta: Qual foi a ordem dada por Deus ao Rei Saul? Ele obedeceu a Deus? Obedeceu 100%? Se você acha que não,
então, percentualmente, quanto ele obedeceu a Deus?
O texto é bem claro. Deus ordenou ao Rei Saul que lutasse contra um grande inimigo de Israel, o povo amalequita, e
que o destruísse totalmente. Era uma vingança de Deus para a forma como Amaleque se opôs a Israel quando estavam
fugindo do Egito em um momento muito difícil e vulnerável. A instrução dada a Saul foi bem clara e não teria como ele
não ter entendido a ordem.
O Rei Saul logo reuniu seu exército e avançou contra os amalequitas. Para muitos, poderia parecer que Saul de fato
obedeceu à Palavra de Deus. Entretanto, ao invés de obedecer a Deus, ele obedeceu apenas parte do que Deus havia
ordenado. E veja o que Deus disse sobre Saul:
Então o Senhor falou a Samuel: “Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções”. (1
Samuel 15.10-11)

Saul provavelmente lutou muito bem, matou muitos dos inimigos naquela batalha, mas não obedeceu 100%.
Talvez tenha obedecido 99% da ordem de Deus, mas mesmo assim Deus usou a palavra “rebeldia” para definir o
comportamento de Saul (1 Samuel 15.23).
Pergunta: Por que Deus não focou em tudo o que Saul fez, ao invés do 1% que ele não fez?
A partir deste episódio, podemos aprender que para Deus a obediência parcial, mesmo que quase completa, é como se
fosse desobediência total, o que para Deus é rebeldia. E isso é muito sério porque não obedecer a sua palavra significa
deixar de dar a Deus o lugar de honra e adoração que lhe é devido.
Samuel confronta Saul, que nega a acusação e depois tenta jogar a culpa em seus soldados. Nesse momento, Samuel
declara uma verdade incrível para Saul e para todos nós:
Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A
obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria,
e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. (1 Samuel 15.22-23)

Que declaração forte: “A rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria”.
Vamos analisá-la.
Arrogância: significa assumir uma atitude de prepotência e desprezo em relação a algo. Saul desprezou a verdade e a
obediência completa. Quando alguém conhece a vontade de Deus, como Saul conhecia claramente, e mesmo assim
despreza e não obedece, para Deus isso é igual ao pecado de idolatria.
Idolatria: A idolatria, bem como a feitiçaria que também foi citada, todos sabem, são pecados terríveis e quem os
comete não entrará no Céu (Apocalipse 22.15). Logo pensamos em imagens, estátuas, templos, mas é muito mais que
isso. Somos idólatras sempre que a nossa vontade, nossa agenda, nossos desejos e anseios forem colocados acima dos
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de Deus. Porque qualquer coisa ou pessoa que colocamos acima de Deus é um ídolo.
Saul tornou-se um idólatra porque deixou de dar a Deus a adoração que lhe é devida: obediência ao que Ele pede.
Como Saul, o idólatra não enxerga o seu pecado e começa a se enganar e a achar que Deus está do seu lado. Acha que
Deus entende o seu coração, que tolera aquele comportamento e que aprova o seu estilo de vida. Mas a verdade é que
, como Saul, quem age assim está em oposição a Deus e se torna seu inimigo
A idolatria sempre é movida pela cobiça do homem e seu desejo de ter o que lhe dá prazer, satisfação, riqueza, lucro,
fama, status, reputação, poder, luxuria e muitas outras vontades geradas por uma postura de auto idolatria do tipo “eu
preciso ter, eu quero muito, eu não abro mão”. Paulo diz:
Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância,
que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência (Colossenses 3.5-6)

Veja porque Samuel falou com Saul que seu pecado era idolatria: porque ele cobiçou, queria o prestígio de manter o
rei vivo e desejou possuir a sua riqueza. Saul não estava contente com o que Deus já tinha dado e ainda poderia dar a
ele ao fazê-lo rei de Israel. A auto idolatria vem do descontentamento do coração. Uma pessoa sempre insatisfeita com
tudo acaba sentindo-se insatisfeita com Deus também e facilmente coloca ídolos em sua vida.
Na série “JESUS: Conheça - Ame - Viva” foi ensinado que conhecer a Cristo satisfaz a alma e que ter Jesus significa tê-lo
como uma fonte de água viva que satisfaz completamente dia a dia.
O trágico resultado da idolatria de Saul foi que sua vida cresceu cada vez mais em perversidade. Ele se tornou invejoso,
exigente, irracional, cheio de raiva, um assassino, idólatra e até consultou uma feiticeira ao invés de Deus.
Adorar é obedecer. Este é um conceito muito importante. A primeira vez que a palavra “adoração” apareceu na Bíblia
foi em Gênesis 22.5, quando Abraão informa aos seus servos que ele e o seu filho Isaque iriam a um monte para adorar
a Deus. Mas o que Abraão estava indo fazer de fato? Cantar um louvor? Não mesmo. Ele estava indo para obedecer
ao que Deus havia dito para fazer: sacrificar seu único filho. Glorificamos e honramos a Deus quando obedecemos.
Nós desrespeitamos e insultamos a Deus quando não obedecemos. Foi o que Saul fez. Podemos elogiar, cantar, nos
ajoelhar, mas se não fazemos o que Deus deseja, nós não o adoramos.
Pergunta: E qual foi a reação do Rei Saul quando foi confrontado por Samuel?
Podemos ver em 1 Samuel 15.19-30 que Saul tenta negar, inventar umas desculpas, mas ao final admite a desobediência,
assume o erro e diz: “eu pequei”. Que legal! Parece tudo correto, mas veja quais foram as primeiras palavras que ele
diz a Samuel logo após admitir que pecou: “Por favor, Samuel, me honre na frente de meus líderes e meu povo”. Em
outras palavras: “você me envergonhou diante dos outros”. Não estava triste por ter desobedecido a Deus, por ter
quebrado seu relacionamento com Deus, mas o foco da sua tristeza era ele mesmo, a vergonha, o constrangimento, e
a possível perda de liderança e até do seu reinado. Só se “arrependeu” porque seu pecado foi descoberto e porque foi
prejudicado por isso.
Não existe arrependimento sem tristeza genuína e sem mudança de atitude. Saul nunca se arrependeu, tornou-se mais
e mais perverso, perdeu sua força, sua alegria, sua saúde emocional, o equilíbrio e, logo depois, perdeu a sua vida.
CONCLUSÃO
Obediência parcial é idolatria. Por mais difícil que seja ouvir isso, temos que ser gratos por aprender essa verdade
bíblica. O povo de Deus está sendo derrotado por falta de conhecimento. Se soubermos o que há numa prova, podemos
ser aprovados todas as vezes. Deus nos conta o que cai na sua prova porque Ele é bondoso e misericordioso.
Numa geração totalmente motivada e movida por desejos e paixões, como a nossa geração, facilmente uma pessoa
se torna idólatra. Coloca seus desejos, vontades, preferências e estilos de vida acima de Deus. E como é muito fácil
não enxergar onde temos sido parcialmente obedientes, teimosos ou cobiçosos, peça que o Espírito Santo lhe revele
quaisquer áreas da sua vida que estejam sob essa influência. Arrependa-se de qualquer coisa que Ele te mostrar e peça
que Ele te purifique. Por fim, peça que Ele encha a sua vida novamente, capacitando-o a segui-lo em obediência com
todo o seu coração.
AVISOS:
•

Favor atualizar os dados de sua célula no sistema Celula.in e lançar as presenças deste encontro de hoje.

•

Convide sua célula para as pregações da série “Kriptonita, destruindo o que rouba a sua força”. Na próxima semana
trataremos dos efeitos da Kriptonita e de como experimentar um arrependimento libertador.

•

Próximo Dia do Amigo está agendado para a semana de 19 a 24 de Março. Teremos um roteiro muito especial para
ajudá-los a alcançar muitos amigos para Jesus.
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