O SUPER-HERÓI DE DEUS
TEXTO: Hebreus 11:8-19
8 Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde
receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo.
9 Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha; viveu em
tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa.
10 Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus.
11 Pela fé, Abraão — e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade
— recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito
a promessa.
12 Assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão
numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar.
13 Todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido
prometido; viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram
estrangeiros e peregrinos na terra.
14 Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria.
15 Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar.
16 Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa
razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma
cidade.
17 Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele
que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho,
18 embora Deus lhe tivesse dito: "Por meio de Isaque a sua descendência será
considerada".
19 Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos; e, figuradamente,
recebeu Isaque de volta dentre os mortos.
INTRODUÇÃO:
• Olha o que eu trouxe comigo hoje. Você sabe o que é isso? [Um controle remoto de
televisão] Eu sempre quis saber como funcionam essas coisas.
• Você só clica nesse botão e a TV liga, clica neste botão e ela muda de canal.
• Ele faz um monte de coisas, mesmo sem você gritar com a TV.
• Este controle remoto faz coisas incríveis, mas existem algumas coisas que ele não
pode fazer.
• Ela não funciona em pessoas (Pr. Davi já tentou né?!).
• Também não funciona se você não apertar os botões.
• Não importa o quão bom é o controle remoto que você tem, se você não apertar os
botões não irá funcionar.
• O controle remoto funciona com a TV para fazer as coisas que você quer fazer.
• Este controle remoto também não funciona sem pilhas, pois as baterias são o que
dão o poder ao controle remoto.
• A fim de sermos super-heróis da fé, é preciso ser alimentado pelo Espírito Santo.
• Como cristãos, temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, mas como o controle
remoto, se nós não permitimos que a fonte de energia nos dê o poder necessário ou
simplesmente optar por não usar a fonte de energia que temos, então nada irá
acontecer.
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Um dos Super-heróis que todos nós conhecemos é o superman.
Todos os Super-heróis tem uma fraqueza e a fraqueza do Superman é a criptonita.
Deixe-me perguntar-lhe como crente em Cristo, qual é a sua criptonita?
O que é que o impede de ser um super-herói da fé?
É a sua criptonita...

1. O MEDO DO DESCONHECIDO?
• Hebreus 11:8 - “Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar
que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava
indo.”
• Há alguns aqui que sabem, viver momento a momento.
• Há outros neste lugar que são muito planejados e metódicos sobre o que fazem.
• Agora há positivos e negativos para ambos os tipos de pessoas, mas para as
pessoas planejadas e organizadas, o medo do desconhecido pode impedi-lo de
andar pela fé.
• Eu não gosto de surpresas.
• Eu gosto de ter tempo para organizar e planejar o que vou fazer e isso é ótimo,
exceto quando isso me faz ser desobediente a Deus.
• Vocês "organizados" devem entender que às vezes você tem que parar de calcular
e planejar, e apenas dar um passo de fé e ir em frente.
• É a sua criptonita...
2. O MEDO DO IMPOSSÍVEL?
• Hebreus 11:11-12 - “Pela fé, Abraão — e também a própria Sara, apesar de estéril
e avançada em idade — recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel
aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade
originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão
incontáveis como a areia da praia do mar.”
• Talvez você está aqui hoje e você não tem saído na fé, simplesmente porque o que
Deus está lhe pedindo para fazer é impossível.
• Abraão e Sara ter um filho na idade que tinham era impossível. Jesus Cristo, nascer
de uma virgem era impossível.
• Nunca se esqueça que nada é impossível para Deus! Você pode ser como Sara e rir
de Deus. Mas, com Deus, nada é impossível.
• É a sua criptonita...
3. A FALTA DE GRATIFICAÇÃO IMEDIATA?
• Hebreus 11:13-14 - “Todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o
que tinha sido prometido; viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo
que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão
buscando uma pátria.”
• Para muitos que vivem hoje, gratificação imediata é definitivamente um obstáculo.
Nós pensamos que só porque fazemos algo para Deus ou fizemos um pedido a
Deus, deve acontecer imediatamente. Nós vivemos com uma mentalidade de “Fast
Food". Ter do meu jeito, modo certo, e agora!
• Você pode estar dizendo, "eu fui e fiz o que Deus disse e nada aconteceu", por isso,
obviamente, isso deve significar que não era realmente o que Deus queria fazer.

• Você tem certeza?
• Você pode ser como Abraão ou Moisés ou Davi, etc... e nunca ver tudo que Deus
prometeu acontecer, mas no tempo de Deus isso vai acontecer, porque Deus nunca
quebrou e nunca quebrará uma promessa.
• Quando Deus diz que Ele nos enviará Jesus para arrebatar os cristãos para fora
deste mundo, isso vai acontecer.
• Quando Deus diz que haverá um momento em que Jesus reinará sobre a terra como
Rei dos reis e Senhor dos senhores durante mil anos, isso vai acontecer!
• É a sua criptonita...
4. A FALTA DE VONTADE DE FAZER SACRIFÍCIOS?
• Hebreus 11:17-19 - “Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque
como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de
sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: "Por meio de Isaque a sua
descendência será considerada". Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar
os mortos; e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos.”
• Deus nunca faz que seja fácil para nós; não é verdade? Ele não nos pede para
abandonar as coisas que são fáceis.
• É fácil sacrificar coisas sem valor, mas o verdadeiro teste da nossa fé é quando Deus
nos pede para abandonar aquilo que é o mais valioso para nós.
• É a sua criptonita...
5. A ATRAÇÃO DO MUNDO?
• Hebreus 11:15-16 - “Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam
oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a
pátria celestial. Por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus
deles, pois preparou-lhes uma cidade.”
• Queridos, nunca se esqueça que você é um estrangeiro neste mundo, que este
mundo não é a sua casa.
• O inimigo vai fazer tudo que puder para convencê-lo de que sua vida é terrível, que
você não tem futuro, que nada vai melhorar etc...
• Os cristãos, devem acumular tesouros no céu, porque lá é a nossa casa eterna.
CONCLUSÃO:
• Quando nós não permitimos que essas coisas nos impeçam de caminhar na fé,
somos motivados a fazer, pelo menos, sete coisas:
1. Confiar em Deus.
2. Fazer sacrifícios.
3. Ser paciente.
4. Abençoar outras pessoas.
5. Ser persistente.
6. Ser alegre.
7. Fazer escolhas eternas.
• Você quer ser um Super-homem ou Super-mulher de Deus hoje?
• Não deixe que a criptonita o impeça, mas se ligue no poder de Deus para que o
Espírito Santo o capacite a experimentar estas sete coisas.

