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Introdução: Nas histórias relacionadas ao Superman e a Supergirl (histórias 

em quadrinhos, filmes e séries de TV), a kryptonita é um mineral que tem 
como efeito principal enfraquecer o Superman. Na vida espiritual também 
existe algo que faz com que todos os cristãos se tornem fracos. Assim como a 
Kryptonita é prejudicial para o superman, assim também o pecado é 
prejudicial para o cristão. (O pecado é a Kryptonita do Cristão). 

Quais são os efeitos do pecado na vida do Cristão? 

1º - O pecado nos afasta de Deus - Isaías 59:1 - EIS que a mão do SENHOR não 

está encolhida, para que não possa salvar; nem agravado o seu ouvido, para não 

poder ouvir. 2 - Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso 

Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.  

Quando estamos sob os efeitos do pecado, nosso primeiro desejo é nos 

afastarmos de Deus, isso inclui a sua igreja que é o corpo de Cristo. 

2º - O pecado nos rouba e inocência fazendo nos sentir nus e envergonhados - 

Gênesis 3:7 - Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam 

nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O apostolo Paulo vai 

dizer que enquanto ele não conhecia a Lei, ele era inocente da Lei. Mas depois 

que conheceu a Lei, então ele conheceu o pecado. Romanos 7:9 - E eu, nalgum 

tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. 

Todas as vezes que decidimos fazer, o que Deus nos diz para não fazermos, nós 

decidimos pecar. Nós decidimos fazer a nossa vontade e não a de Deus. 

3º - O Pecado  tem consequências – Adão foi posto para fora do jardim, Israel 

andou no deserto por 40 anos, Sansão perdeu as forças, Jonas foi parar no ventre 

de um grande peixe, Judas se enforcou, Ananias e Safira morreram.  O apostolo 

Paulo diz que por causa do pecado, havia três tipos de pessoas na igreja de 

Corinto: Os Doentes, os fracos e os que morreram. I Corintios 11:29 - Porque o 

que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não 

discernindo o corpo do SENHOR. 30 - Por causa disto há entre vós muitos fracos e 

doentes, e muitos que dormem. (Não estou dizendo, que toda doença é 

consequência de pecado. Mas que existem doenças que são).  

 

Conclusão: Diante de tamanho perigo que o pecado representa para vida do 

cristão, quais as atitudes que podemos tomar para evita-lo? 

1º Fazer sempre o autoexame tendo a bíblia como parâmetro. 

2º Nos arrepender e confessarmos todas as vezes que pecarmos. (Sl.32:3) 

(Ijo.1:9) – O arrependido busca a disciplina, já o que lamenta as consequências 

quer se justificar). 

3º Receber pela fé o perdão de Deus e viver uma nova vida.(Rm.5:1) 

4º Sujeitar-se a Deus. (Tg.4:7-8) 

5º Fugir da aparência do mal (I Ts. 5:22) 

 

 

 

Quebra gelo: Quem é a 

pessoa mais forte que você 

conhece e por que?  

 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º Você conhecia os 

efeitos do pecado? 

2º Em algum momento 

você já se sentiu fraco 

e doente na fé? 

3º O que você 

aprendeu hoje? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade, e 

País. 

Julho: 

Ceia no 1º domingo 

Louvor Rural 
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