
ASSUNTO DA SEMANA: CONFLITOS QUE DESFIGURAM A ALMA (Série os desconfigurados) 

Curitiba, 17 de outubro de 2021 

 

Objetivo do encontro: Lembrar que sentimento de autossuficiência e independência, geram uma sensação de 

onipotência, de total distância de Deus. Devemos estar nos vigiando para que humildemente, lembremos de nossa 

fragilidade e que temos que pedir a Deus sempre por orientação e direcionamento, prostrando e nos colocando sob 

a palavra e no reino do Senhor. 

Para o líder: A palavra desta semana também é muito importante para você, lembre-se que possui um supervisor e 

que pode e deve conversar sempre com ele a respeito de sua célula e dos membros da mesma, de suas dificuldades, 

anseios e, também, compartilhar tudo de bom que Deus tem mostrado e testemunhado. Nem sempre a 

autossuficiência é um bom sinal, se envolva com sua direção e com a igreja, não seja independente, mas parte do 

corpo de cristo e da igreja.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Vamos nos conhecer um pouco mais? 

Dinâmica: Crie uma sequência para que cada um fale do seu irmão de célula, peça que diga qual a cor preferida e o 

prato preferido dele e, porquê acha isso. Na sequência a pessoa confirma ou diz qual é a cor e o prato realmente, 

explicando porquê dessa preferência. Logo após faz a mesma avaliação do próximo irmão, até que todos participem. 

A ideia é vermos que as vezes temos impressões corretas, outras nem tanto, por isto conhecer o próximo é tão 

importante, antes mesmo de fazermos algum julgamento ou de ter alguma impressão. 

1. O Poder da Ressureição https://www.youtube.com/watch?v=MAQlqyuPAn4  

2. Leia: Salmo 50, qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por quê? 

3. Em orações de exaltação e agradecimento, lembre-se de todas as bênçãos recebidas na semana e agradeça à Deus 

por tudo 

4. A Jesus Cristo contarei tudo https://www.youtube.com/watch?v=vJRu69J8cvo  

O RESUMO DA MENSAGEM: CONFLITOS QUE DESFIGURAM A ALMA 

Gênesis 4:1-17 – Pr. Paschoal Piragine Jr. 

INTRODUÇÃO  

Observando a vida de Caim, podemos ver caminhos que nos levam a nos rebelar contra Deus, e seguir 

passos que mudam a nossa direção dos planos do Senhor e, que quebram a nossa alma e deixam o nosso espirito 

morto. Neste estudo, vamos conhecer os conflitos que Caim viveu, entendendo como eles o consumiram e o 

desfiguraram: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MAQlqyuPAn4
https://www.youtube.com/watch?v=vJRu69J8cvo


I. O conflito com Deus: A autodeterminação e independência de Caim, levaram-no para um sentimento de 

autodeterminação, independência e quase onipotência, que promove um conflito velado para com Deus. A 

autodeterminação exagerada e quase inconsequente, leva a pensamentos como: “eu sou dono do meu nariz”, ou 

“não devo satisfação a ninguém”. O conflito com Deus nos afeta em todas as dimensões da nossa vida ao ponto de 

destruí-la.  Quando a nossa alma fica distante de Deus, ela fica desfigurada e o nosso espírito morto pela falta de 

relacionamento com Deus. O Senhor quer conduzir nossa vida dando direção e valores do reino.     

O que é ter um sentimento de super-homem para você? O que significa ser independente de Deus? Qual a 

diferença de estar envolvido com Deus quanto a ter somente um ritual com Deus? O que significa direção de 

Deus e valores do reino para você? 

 

II. O conflito consigo mesmo: O valor que diferenciava Abel do seu irmão Caim, era que ele dependia de Deus e por 

isso o Senhor se agradava dele. Deus nos avalia positivamente quando somos obedientes e oferecemos o nosso 

melhor. Deus não se agrada de pessoas que não oferecem o seu melhor e são dominadas pelos seus desejos que 

destroem a sua vida. A palavra que Deus traz é: “O sorriso, vem da capacidade que temos de consertar, corrigir e 

mudar nossas atitudes. Mas a amargura vem do conflito quando olhamos para as pessoas e para a vida através da 

nossa dor e dos nossos desejos. ” Peça ajuda de Deus para construir algo novo em seus sentimentos e atitudes.  

  O que é ser egoísta? O que você entende por conflito interior? É possível nos transformar quando aceitamos 

a Jesus, sem efetivamente entregar todas as nossas áreas para Deus?  

 

Conclusão: 

Jesus quer mudar a sua direção, sua percepção e visão de tudo que está ao seu redor. A bíblia nos traz a 

palavra que Deus falou com Caim, alertando seu coração. O Espírito Santo está conversando e falando contigo, está 

tentando intervir com toda a sua graça, para restaurar um coração quebrado e distante do Pai. Você precisa não só 

do conselho de Deus, mas da sua ajuda para transformar o seu interior quanto nos relacionamentos e atitudes. 

 

Checagem:  

O Espírito Santo está dizendo que vai mexer nas nossas dores, mas que também vai trabalhar sobre a nossa 

autosuficiência e na nossa independência, para nos ensinar a ser pessoas segundo a vontade de Deus, nos levando a 

aproximar e entregar o nosso coração à Jesus, passando a ser o Senhor da nossa vida. Você quer entregar sua vida e 

seus conflitos à Deus, o que lhe falta para dar este passo? Jesus quer mudar o seu coração, você quer deixar? 

Uma forma de evangelismo é o trabalho voluntário, agora com a vacinação muitas pessoas estão voltando a 

suas atividades e a sair de casa, muitas entidades como: casas-lares, casas de repouso, creches públicas, assistências 

sociais, entre outros; ficaram abandonadas. Que tal mover sua célula para renovar estruturas? Para realizar uma 

visita e conversar com as pessoas que ficaram isoladas? Pense em algo, mantenha os protocolos de segurança e leve 

o evangelismo aos que ficaram distantes e isolados. 

Oremos:  

Pelos professores de todas as graduações e áreas, para que sejam movidos a levar o conhecimento, que 

superem todas as dificuldades e, que mudem a vida de todos aqueles que são seus alunos. Pelos médicos, para que 

sejam protegidos pelo Senhor e que possam ser instrumentos de cura em nome de Jesus à cada enfermo. Pela 

equipe de Comunicação e de Informática da PIB, para que continuem levando a palavra de Deus pelas diversas 

mídias de comunicação, superando todos os problemas técnicos, burocráticos e administrativos. Pelos pedidos de 

sua célula. 


