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Introdução: (Leia Gn.1:26-27 e 1Pd.1:4) – O plano de Deus na criação para a vida 

de cada ser humano, foi, que o homem vivesse uma vida isenta de sofrimento, 

dor, decepções e enfermidades tanto do corpo como da alma. Porem, ao 

olharmos para a estória humana, vamos descobrir que Deus não falhou na sua 

criação. Mas o homem falhou na sua escolha. (leia Gn.2:15-16, Gn.3:4 e Gn.3:6). 

Quais têm sido as suas escolhas? Elas te conduzem a vida de Deus e com Deus? 

João 1:4 – Nele (em Jesus) estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 

Existe um personagem do cinema, o qual é possível fazermos alguns paralelos 

com a vida do cristão. Seu nome é Super-homem (para os homens) ou Super-Girl 

(para as mulheres). 

Quais são os paralelos que podemos fazer? 

1º - O Super-Homem não é deste mundo. Os Filhos de Deus também não são: 

João 17:14 - Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do 

mundo, assim como eu não sou do mundo. 

Quais as diferenças de um filho de Deus e o mundo? (Leia 1João 5:1,4 e 18) 

2º - O Super-Homem tem poderes sobrenaturais que os seres humanos normais 

não possuem. Os Filhos de Deus são sobrenaturalmente empoderados de forma 

que os homens naturais deste mundo não são.  I Corintios 2:14 - Ora, o homem 

natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem 

loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15 - 

Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.  

Nossa visão vai além do natural. Nós não andamos por vistas, mas por fé. II 

Corintios 5:7 - Porque andamos por fé, e não por vista. 

O que você consegue ver com os olhos da fé? 

3º O Super-homem é vulnerável a uma substancia presente em sua terra natal 

que tira todas as suas forças. Kriptonita é o nome dela. Os filhos de Deus 

também tornam-se vulneráveis quando são expostos a um tipo de kriptonita 

existente no mundo. Salmos 1:1 - BEM-AVENTURADO o homem que não anda 

segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se 

assenta na roda dos escarnecedores. 

Onde segundo o texto acima podemos encontrar a kriptonita que enfraquece os 

filhos de Deus? 

 

Conclusão: Se como filhos de Deus, nós deveríamos estar fortes, libertando as 

pessoas de toda opressão maligna. Curando os enfermos e vivendo 

sobrenaturalmente. Por que muitos cristão estão vivendo fracos, enfermos e 

alguns já dormem? (Leia 1Co.11:26-30) 

 

 

 

Quebra gelo: você tem algum 

super poder?  

 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º Você é um filho de 

Deus? Por que você 

acredita ser? 

2º Você tem sido 

exposto(a) a 

Kriptonita? 

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. 

Conferência do E.S  

16 a 18/ Junho 

Louvor Rural  

12-14 Julho 
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