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Esperamos que a Série sobre a Kriptonita esteja abençoando a sua vida e abrindo seus olhos para uma realidade 
espiritual que, até então, você ignorava. Hoje daremos mais um passo no sentido de eliminar a Kriptonita. Talvez o 
título possa parecer estranho, mas reflete algo muitas vezes difícil de identificar e que não pode ser ignorado: as ações 
que tomamos que não são pecados, mas que podem se tornar idolatria.

Pergunta: Qual seria sua reação ao ver um maratonista correndo com uma mochila nas costas? Por que carregar esse 
peso? Ele teria chances de vencer a prova? 

Leitura Bíblica: Lucas 14:16-20

Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de 
começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: “Venham, pois tudo já está pronto”. Mas eles 
começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: “Acabei de comprar uma propriedade, e preciso ir 
vê-la. Por favor, desculpe-me”. Outro disse: “Acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por 
favor, desculpe-me”. Ainda outro disse: “Acabo de me casar, por isso não posso ir”.

Certa ocasião, um espectador se dirigiu a Jesus e disse como seria maravilhoso participar de um banquete no Reino dos 
Céus. O senhor aproveitou sua pergunta para ensinar uma verdade profunda. A palavra-chave nesse texto é DESCULPAS.

Pergunta: Você algum dia deu alguma “desculpa” para não ir a um evento e depois se arrependeu? Você já fez um 
convite a alguém, a pessoa não aceitou, e você percebeu claramente que ela tentou se justificar com uma desculpa 
qualquer?

O que as desculpas comunicam? É bem simples. É uma questão de agenda. O que a pessoa quer fazer é mais 
importante do que o seu convite, ordem, tarefa, ou qualquer outro pedido. No íntimo estaria dizendo: “tenho coisas 
mais importantes para fazer”?

Temos que lembrar que Jesus falou de um grande banquete. Não era uma coisinha qualquer. Era um grande evento. Os 
convites foram enviados, mas todos deram desculpas para não comparecer. 

DESENVOLVIMENTO

1. Kriptonita Oculta

Vamos analisar quais os motivos que levaram as pessoas a recusar o convite:

O novo proprietário: Ele disse: “acabei de comprar uma propriedade, e preciso ir vê-la”. 

A pergunta é: O que há de errado em comprar uma propriedade? Nada. Claro! Não é um pecado! Entretanto, quando 
se tornar dono de uma propriedade se torna mais importante do que a Palavra de Deus, aí sim, é pecado. Torna-se uma 
idolatria, uma Kriptonita.

O novo empresário: Ele disse: “acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las”. 

A pergunta se repete: Seria pecado comprar gado, ou algum equipamento para o seu negócio? Claro que não! Porém, 
quando experimentar algo novo for mais importante que a Palavra de Deus, isso se torna pecado. Torna-se uma 
idolatria, uma Kriptonita

O recém-casado: Ele disse: “acabo de me casar, por isso não posso ir”. 

Cabe novamente a pergunta: É pecado casar-se? De maneira nenhuma! Qual é o problema então? Quando o cônjuge 
se torna maior que a Palavra de Deus, isso é pecado. Uma idolatria. Uma Kriptonita.

Toda vez que colocamos alguém, alguma coisa ou atividade antes da Palavra de Deus, do próprio Deus, O QUE NÃO É 
PECADO SE TORNA PECADO.

Pergunta: Você identificou algo na sua vida que não era pecado e se tornou um pecado?

Kriptonita
UM PECADO QUE NÃO É PECADO
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2. Kriptonita Eliminada

Voltemos à Parábola de Jesus (Lc 14:21-24):

O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: “Vá rapidamente 
para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos”. Disse o servo: “O que o senhor 
ordenou foi feito, e ainda há lugar”. Então o senhor disse ao servo: “Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, 
para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete”.

Jesus está nos convidando para algo maravilhoso. Não apenas na eternidade, mas também aqui e agora: um grande 
banquete. Quando Ele nos convida para algo que interrompe a nossa rotina diária ou as coisas que gostamos muito, 
isso significa que existe algo muito melhor guardado para nós. É um banquete da Palavra, de sabedoria, de presença 
dele, de conselho, de poder ou outra coisa maravilhosa que somente Jesus pode dar. 

Muitos têm inventado desculpas e nunca priorizam Deus. Devemos ter cuidado para não ficar de fora do grande 
banquete. Lembre-se de que a idolatria é Kriptonita e ela nos enfraquece terrivelmente. 

Não fique de fora do banquete. Na casa de Jesus há bastante espaço e todos somos seus convidados.

CONCLUSÃO

O propósito dessa lição é identificar determinados padrões de comportamento/atitudes que, embora lícitos, têm se 
tornado pecado de idolatria, uma verdadeira Kriptonita em nossas vidas.

Paulo afirmou: “Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me 
deixarei dominar por nenhuma delas (1 Co 6:12)”. Coisas lícitas que nos escravizam se tornam ídolos.

Um maratonista não deveria correr com uma mochila nas costas. Crentes em Jesus não deveriam carregar o peso do 
pecado e da idolatria, já que isso nos impede de cumprir todo propósito de Deus para nós. 

O banquete já está pronto. Não recuse seu convite. 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)”. 

AVISOS:

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

• 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. 


