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SUPERMAN X JESUS CRISTO – DUELO DE “MESSIAS” 

"A mulher disse: ‘Eu sei que o Messias 

(aquele que é chamado Cristo) virá. Quando 

vier, ele nos explicará tudo’. Então Jesus lhe 

disse: ‘Sou eu, o que fala com você!’." (João 
4.25-26 – Nova Versão Transformadora) 

1. INTRODUÇÃO 

Um ser com estranhos poderes vem 

diretamente do céu, enviado à Terra como 

um bebê. Ele sustenta o destino de toda a 

humanidade, vivenciando tudo o que um 

homem normal vive. Então ele cresce e possui a missão de salvar todos os seres humanos dos vários 

perigos que possam enfrentar. Isto soa familiar? 

Segundo o blog do jornal “Gazeta do Povo”, Superman nada mais é que a imagem simbólica de 

Jesus Cristo e carrega consigo todas as expectativas da humanidade. Respeitado e admirado, o super-

herói sabe muito bem que os homens erram e são capazes de ser ingratos. 

O norte-americano Stephen Skelton lançou nos Estados Unidos o livro “The Gospel According 

to the Greatest Super Hero”, no qual, entre outras coisas, enumera semelhanças entre a história do 

Superman e a de Jesus Cristo. 

A comparação com Jesus Cristo nunca foi tão evidente. Em vez de ir para o alto e avante, 

Superman agora abre os braços em cruz para descer à Terra e ajudar os seres humanos. Um exemplo 

disso é o filme “Superman – o retorno” onde podemos observar, de forma bem explícita,  a 

tentativa de fazer do herói, o salvador do mundo - uma alusão bem clara a Jesus Cristo, o verdadeiro 

Salvador. Diversas vezes podemos notar isso: 1) Quando seu pai Jor-El diz que enviou ao mundo seu 

filho, seu único filho, pois acreditava nos seres-humanos; 2) Quando as pessoas discutem se precisam 

ou não de um salvador; 3) Quando, em determinado momento-chave do filme, Superman cai de braços 

abertos, como se estivesse sendo crucificado; entre muitas outras referências. 

A comparação não é gratuita, já que a própria gênese do herói pode ser facilmente identificada 

com a do Cristo. Ele veio do céu (a nave espacial o trouxe) e quando chegou uma estrela brilhou 

indicando o local onde o bebê estava (na verdade, o rastro de sua própria nave). Ao retratarem a cena 

em que o bebê é encontrado, os desenhistas constantemente mostram a criança em uma pequena 

cápsula facilmente identificável com a clássica cena da manjedoura, imortalizada em quadros e 
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ilustrações de todas as épocas. Kal-El – o nome de Superman em seu planeta de origem, Kripton – é 

um vocábulo hebraico que significa “a voz de Deus” (segundo alguns rabinos estudiosos). 

Jerry Siegel e Joe Shuster, ambos judeus criaram o Superman em meados dos anos trinta como 

um típico herói mitológico judeu. Os judeus estavam sendo oprimidos por Adolph Hitler naquele 

momento e o Superman ou Super-Judeu foi sua resposta a Hitler. O “S” na camiseta do Superman 

também aponta para os sobrenomes de seus criadores. 

O nome verdadeiro do Superman, Kal-El, tem origem ou som judaico. Em 1 de maio de 1995 o 

jornal Jerusalém Post publicou estudo afirmando que o Superman é uma figura tipicamente judia. 

Segundo o jornal, o nome do original do herói, Kal-El, tem “som judeu” e pode ser interpretado com o 

significado de “deus” em hebraico. Ainda de acordo com o estudo, a missão do herói - defender os 

mais fracos em uma eterna busca por Justiça - corresponde ao conceito religioso judeu do “Tikkun 

olan”, ou reparação das imperfeições do mundo. Por fim, o disfarce original do herói para se “vestir de 

Clark Kent (óculos e chapéu de feltro) seria também prova de origem judaica. Segundo declarações do 

então presidente da Fundação Norte-Americana pela Cultura Judia, Daniel Schifrin, “essas 

características são atribuídas normalmente aos judeus da Diáspora, sob os quais se esconde o 

combatente hebreu, portador de uma missão divina”. Siegel e Shuster já haviam falecido quando foi 

publicado o estudo, mas a viúva de Siegel, Joanna Carter, afirmou que as “tendências judias” do 

personagem não foram intencionais, apesar de o marido ter ouvido hebraico durante a infância e 

“provavelmente ter sido influenciado de maneira inconsciente.” 

Os nomes do casal que encontrou o Superman, declaradamente cristãos, dão mais uma pista 

bíblica: Jonathan e Martha. (...) Jonathan era filho de Saul e amigo de Davi. Martha era irmã de Lázaro 

e Maria, a amiga de Jesus (...) 

Nos EUA, inúmeras publicações fizeram alusão às semelhanças entre o herói Superman e o 

Salvador Jesus Cristo, veja: 
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2. SEMELHANÇAS EM SUPERMAN E JESUS 

1.ª) Ele veio do céu. Conforme apresentado nas histórias em quadrinhos e no cinema, o bebê 

Kal-El veio do planeta Krypton, que logo depois explodiu. 

2.ª) Antes que seus pais nascessem ele já existia. Sendo filho de outro planeta, Kal-El 

certamente nasceu muito tempo antes dos seus pais terrenos. 

3.ª) A primeira letra do nome do seu pai terreno é “J” e de sua mãe é “M”. Você 

certamente pensou em José e Maria, mas como estamos falando do Superman, seus pais terrenos 

chamam-se Jonathan e Marta. 

4.ª) Quando ele apareceu na terra como um bebê indefeso, uma estrela foi vista. De acordo 

com os filmes e revistas, a criança foi trazida dentro de uma nave espacial com uma estranha forma 

que lembra claramente uma estrela. 

5.ª) Quando cresceu passou a realizar proezas incríveis, verdadeiros milagres. Sem 

comentário! 

6.ª) Quando ele apareceu na terra, um homem mau, cujo nome com a “H”, oprimia o povo 

judeu. Você certamente pensou em Herodes, não pensou? Mas a verdade é que, no ano de 1933, 

quando foi criado o personagem Superman, foi exatamente o ano em que Adolf Hitler assumiu o poder 

na Alemanha, o que deu início ao seu reinado de terror, cujas vitimam principais seriam os judeus. Em 

1938 foi publicada a primeira aventura (em quadrinhos) do Superman e em novembro de 1938 

aconteceu a terrível “Noite dos Cristais”, na Alemanha, quando Hitler comandou uma horrenda 

perseguição contra a raça judaica – muitos judeus foram mortos e suas sinagogas destruídas. 
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7.ª) Após a morte do pai terreno começou a cumprir sua missão na terra. No filme 

“Superman” de 1978, somente após a morte do seu pai é que o jovem Clark Kent começa a cumprir 

sua missão. Quando Jesus começou seu ministério a Bíblia não cita mais o seu pai terreno José (o que 

leva alguns estudiosos a acreditarem que José já estava morto). 

8.ª) Antes de começar sua missão, retirou-se para um lugar deserto. No filme anteriormente 

citado Clark Kent viaja para um misterioso lugar – chamado mais tarde de Fortaleza da Solidão – e só 

depois de algum tempo é que começa sua missão na cidade. 

9.ª) Passou então a ajudar os fracos e oprimidos. Sem comentário! 

10.ª) Mas, por amor a alguém, renunciou ao seu extraordinário poder e se tornou igual ao 

homem mortal. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, que Jesus “ESVAZIOU-SE” de Sua Glória e 

se humilhou como um homem para morrer a terrível morte de cruz. Em toda a Bíblia a mensagem 

mais impressionante é que Deus se tornou homem, para morrer no lugar do homem e salvar a 

humanidade da condenação eterna. No filme Superman II é feita uma exigência a Clark Kent – Ele só 

poderá se casar com Louis Lane se renunciar ao seu incrível poder – e é o que ele faz, numa das cenas 

mais emocionantes do filme. 

11.ª) Para salvar a humanidade sacrificou sua própria vida. Em novembro de 1992 os fãs do 

Superman ficam chocados: é publicada no mundo inteiro uma aventura especial (em quadrinhos) 

intitulada “A MORTE DO SUPERMAN”. Na história, para salvar o mundo, ele morre, combatendo 

um monstro chamado APOCALIPSE. 

12.ª) Mas seu corpo desapareceu do túmulo. O interessante é que logo depois, Louis Lane é 

uma das primeiras pessoas a notar que o corpo do Superman desapareceu do sepulcro – assim como 

foi uma mulher (Maria Madalena) a primeira a notar que o corpo de Jesus havia desaparecido do 

túmulo. 

13.ª) Ele foi espancado e ferido – então desapareceu de cena, para voltar algum tempo 

depois em grande poder e glória. Em Superman II, ele (após perder seus poderes) é espancado e fica 

muito ferido. Então, de repente o mundo é atacado por uma misteriosa trindade vinda do espaço (dois 

homens e uma mulher), e ninguém sabe onde o Superman está. 

14.ª) O planeta terra estava ameaçado de destruição por uma trindade satânica. Em 

Apocalipse 16:13 a Bíblia revela a existência da Trindade Satânica (Satanás, que é o dragão, mais a 

Besta, que é o Anticristo, mais o Falso Profeta). No filme Superman II, ele tem de enfrentar uma 

trindade maligna que ameaça dominar o mundo. 
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15.ª) Mas o salvador retornou – quando ninguém mais acreditava nele – e destruiu a 

trindade satânica. Em Apocalipse 19 Jesus retorna do céu – quando poucos aguardavam a Sua Vinda 

– e destrói a trindade satânica. No filme, Superman retorna de repente e livra o mundo da trindade 

maligna. 

16.ª) Com seu sopro ele destrói seus inimigos. É o que a Bíblia também afirma a respeito de 

Jesus em 2 Tessalonicenses 2:8. 

17.ª) Dos seus olhos saem chamas de fogo. A mesma coisa a Bíblia diz a respeito de Jesus em 

Apocalipse 1:14 e em outras passagens. 

18.ª) Sua história foi contada por escritores judeus. Na década de 30 (do século passado), 

dois judeus desempregados (Jerry Siegel e Joe Shuster) imaginaram, pela primeira vez, o personagem 

que iria fascinar o mundo. 

19.ª) Ele ressuscitou na semana da páscoa. Inacreditável, não? Mas exatamente na semana da 

Páscoa (abril de 1993) foi publicada nos Estados Unidos a revista trazendo a história “O RETORNO 

DO SUPERMAN”, falando de sua ressurreição. 

20.ª) Ele morreu entre o céu e a terra. No novo filme “SUPERMAN – O RETORNO” 

(lançado em julho de 2006), para livrar a humanidade da destruição, Superman – mesmo sabendo que 

seria fatal para ele – leva até o espaço a misteriosa fortaleza contendo as mortais pedras radioativas 

chamadas de “kryptonitas”. Então ele desce; aparentemente morto. 

21.ª) Ele morreu de braços abertos. No filme citado no parágrafo anterior, quando o 

Superman, aparentemente se sacrifica, ele desce “morto” com os braços abertos – como se estivesse 

crucificado. 

22.ª) Sua divindade é reconhecida. No filme “SUPERMAN III”, após o herói apagar um 

incêndio em uma usina e salvar seus funcionários, um bombeiro exclama: “ele não é um homem, é um 

deus!”. 

22.ª) Sua eternidade é reconhecida. No seriado “SMALLVILLE”, após um rapaz que possui o 

poder de ver o momento em que as pessoas morrem ao tocá-las, toca em Clark Kent e exclama: 

“quando toquei em você não vi o momento de sua morte. É como se você fosse eterno!”. 

3. CONCLUSÃO 

Como vemos, o Superman pode quase tudo; pode até salvar da morte eminente, mas não pode 

salvar da morte eterna. Pode impedir que alguém morra, mas não pode ressuscitar quem já morreu. 

Jesus é infinitamente muito superior a qualquer super-herói já retratado por Hollywood. Mas por que 
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não vemos as crianças imitando Jesus, como imitam o Superman? Por que não desejamos ser como 

Jesus, mas desejamos os poderes dos super-heróis? 

É engraçado como temos a maior facilidade em comentar sobre as aventuras dos super-heróis do 

cinema, e muitos até acreditam que existam seres de outros planetas com poderes como o Superman e, 

no entanto, sentimos medo, vergonha ou insegurança para comentar sobre Jesus Cristo, aquele que tem 

TODO PODER! Interessante que muitas vezes descuidamos de nossas crianças e deixamos que a TV e 

os filmes façam o papel de babás. Não ocupamos nosso tempo comentando sobre a pessoa de Jesus 

Cristo e seu grande feito para a humanidade; as crianças e adolescentes ficam expostas a super-heróis 

cativantes que estimulam a imaginação e fazem com que todos desejem possuir seus superpoderes. 

Mas toda essa comparação entre Jesus e Superman pode servir de ponto de partida para a 

evangelização de um amigo que porventura tenha visto o filme também. Mais uma vez, depende de 

como enxergamos as coisas. A grande diferença é que o Superman apenas faz parte de filmes e 

histórias em quadrinhos fantasiosos, já Jesus Cristo é muito real. 

Vamos fazer com que nossos filhos tenham orgulho de conhecer Jesus, de saber como Ele é, o 

que Ele fez, faz e pode fazer! Não vamos deixar os pequeninos reféns de Hollywood imitando heróis 

que não podem salvar. Vamos mostrar um cristianismo digno de ser imitado, vamos demonstrar que 

ser cristão é motivo de orgulho e que o poder de Cristo é tão abundante que pode ser derramado sobre 

todas as pessoas. Mas lembre-se: Jesus não é um super-herói, Ele é Deus! Ele não é Superpoderoso, 

mas sim TODO-PODEROSO. Com Jesus nós vamos para o ALTO E AVANTE!!! 




