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(baseado no livro Kriptonita, de John Bevere)

A decisão de seguir a Cristo e tornar-se um discípulo envolve também a decisão de viver pelos padrões estabelecidos 
pela Bíblia, a Palavra de Deus, ao invés de continuar vivendo pelos padrões estabelecidos pela nossa sociedade.

Perguntas: A nossa sociedade estabelece padrões de comportamento? Onde podemos encontrá-los? Estão escritos 
em algum código para que possamos estudá-los? Como você poderia definir cultura? 

Peça ao grupo que cite alguns padrões de comportamento que são perfeitamente aceitos pela nossa sociedade e que 
tenham dúvida se seriam aceitos pelos padrões do Céu.

Na nossa sociedade, para citar apenas alguns poucos exemplos, é perfeitamente normal:

• Entreter-se com programas, vídeos ou filmes lascivos, irreverentes e corruptos. E no padrão do Céu?

• Dormir e morar com o namorado ou a namorada antes do casamento. E no padrão do Céu?

• Beber em excesso, e a novidade aceita, drogar-se com maconha. E no padrão do Céu?

• Praticar o homossexualismo, inclusive a ponto de rotulá-lo de casamento. E no padrão do Céu?

Mas será que devemos seguir sem questionar os padrões da nossa sociedade? 

Leitura Bíblica: Filipenses 3.17-20

Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes 
apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem 
como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu deus é o estômago e eles têm orgulho 
do que é vergonhoso; só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde 
esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 

Aqueles que foram salvos por Jesus nasceram de novo e caminham para o Céu, onde um dia viverão. O Céu é o nosso 
lar, o Céu é a nossa pátria e a nossa herança. Não caminhamos para um túmulo gelado, mas para a glória. E enquanto 
vivemos, cheios de confiança sobre o nosso futuro eterno, devemos viver como cidadãos do Céu. A nossa esfera 
de vida não é mais terrena. Um cristão não é alguém que apenas declara ou defende a verdade, mas alguém que 
demonstra a verdade em sua vida. Paulo afirma que deve haver uma conexão clara e coerente entre o que cremos e o 
que praticamos. Não pode haver um abismo entre o discurso e a vida.

OS MANDAMENTOS DO NOVO TESTAMENTO

Muitas pessoas acreditam erroneamente que mandamentos só se encontram no Antigo Testamento, e que o Novo 
Testamento só trate da história de Jesus, da igreja e de princípios da graça. Na verdade, há mais de quinhentos 
mandamentos no Novo Testamento, dados para nortearem nossos pensamentos e comportamentos. O apóstolo Paulo, 
o homem que recebeu a maior revelação da graça de Deus, escreveu assim: 

A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é; o que importa é obedecer aos 
mandamentos (1 Coríntios 7.19)

Vamos considerar alguns exemplos que são muito discutidos e confunde e até perturba muita gente. Por exemplo, 
Deus ordena claramente no Novo Testamento, no contexto da graça (que perdoa mas também capacita) que o sexo 
fora do casamento não é apenas proibido, mas será julgado. As seguintes palavras têm muito significado: 

Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem 
herança no Reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas 
coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência (Efésios 5.5-6)

O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal, conservado puro; pois Deus julgará os imorais e 
os adúlteros (Hebreus 13.4)

Kriptonita
OS PADRÕES DO CÉU
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O que acabamos de ler não aborda apenas o sexo fora do casamento, mas também inclui a pornografia ou qualquer 
forma de impureza sexual. 

Deus deixa claro em sua Palavra que os que cometem adultério, fornicação, homossexualidade, roubo, bebedeira 
(que inclui drogar-se) e outros comportamentos que são hoje aceitos pela sociedade, não são aceitos por Ele e serão 
julgados por Ele.  

Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Não se deixem enganar: nem imorais, 
nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos e, nem ladrões, nem avarentos, nem 
alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de Deus (1 Coríntios 6.9-10)

É verdade que o legalismo e sua inúmeras e inatingíveis regras de homens tem causado muitos danos ao verdadeiro 
Evangelho da graça e ferido muitas pessoas, mas será que não fomos para um outro extremo? A verdade é que temos 
evitado falar claramente sobre os mandamentos de Jesus e das implicações de sermos seus seguidores.

Pergunta: Como o padrão do Céu será conhecido se continuarmos com a nossa atual filosofia de não confronto e de 
uma mensagem agradável e politicamente correta? 

Exercício prático: Vamos ver como Paulo pregava o Evangelho e vamos comparar à maneira como ele tem sido pregado 
hoje em dia. Vamos ler juntos Atos 24.24-25. Responda:

1. Quem era esse tal de Félix? Uma pessoa comum ou alguém importante?

2. Quando Paulo pregou para ele, sobre que temas discorreu? 

3. Qual foi a reação de Félix?

4. Como se compara a reação dele com a reação de muitos hoje em dia?

Ao ler a história inteira, descobrimos que Félix mandou chamar Paulo porque queria ouvir sobre Deus e a vida após a 
morte. Ele queria um relacionamento com Deus. Mas a pregação confrontou os pecados que ele não estava disposto a 
deixar e ele, com medo, mandou Paulo embora.

Hoje isso seria comparado a alguém saindo de uma reunião de célula ou um culto e dizendo: “Eu não irei voltar, aquela 
mensagem me assustou!”. Por que alguém ficaria assustado com uma mera pregação? Não seria apenas por não 
querer abandonar um pecado confrontado pela mensagem?

CONCLUSÃO:

A única forma como Félix se tornaria um cristão era se ele se arrependesse de seus pecados voluntários. Se Paulo 
fizesse uma oração de salvação com ele sem confronto e sem arrependimento genuíno, Félix teria sido enganado.

O padrão do Céu precisa ser conhecido. Deus está pronto a derramar sua graça e a salvar qualquer pessoa que se 
arrependa, confesse os seus pecados e esteja disposto a, capacitado pela mesma graça que salva, se esforçar para viver 
o padrão da graça.

Os valores, os comportamentos aceitos pela nossa sociedade e até as leis aprovadas no país não são o nosso padrão. 
A Palavra de Deus é a nossa constituição magna, a base de nossa fé e prática. 

AVISOS:

• Reforce o desafio para que toda a célula participe da campanha de leitura do Novo Testamento em 2018, o Plano 
123. 

• Na próxima semana teremos a quarta mensagem da série, com o título intrigante: Eliminando a Kriptonita. 
Convide sua célula.

• 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. Comece a planejar.


