
1. ASSUNTO DA SEMANA: DESCONFIGURAÇÃO DA SOCIEDADE! 

Curitiba, 24 de outubro de 2021 

 

Objetivo do encontro: refletir sobre quando o povo se retira da presença de Deus gera uma civilização 

desconfigurada. 

Para o líder: Vivemos em uma sociedade desconfigurada e nada mais natural do que isso se refletir nos 

nossos relacionamentos, inclusive na célula. Que Deus te dê a percepção afinada para essa 

desconfiguração que pode ir surgindo no teu grupo. Ore pedindo ao Senhor o discernimento para essa 

situação que porventura possa estar acontecendo na célula que você está liderando. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Correr ou Ficar? 

Se você pudesse sair do Brasil agora, para onde você iria? Você ficaria ali como refugiado? Ou faria algo 

significativo para ser instrumento de bênçãos naquele lugar? O que você faria nesse lugar? 

 

20 MINUTOS 

1. Não mais escravos  https://www.youtube.com/watch?v=cPWuFBnsYek  

2. Leia: Salmo 140: 1-6, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê? 

3. Em oração, louve ao Senhor por te libertar de vários conflitos que desconfiguram a alma e 

consequentemente a sociedade em que você vive! 

4. Ele é exaltado https://www.youtube.com/watch?v=22c5Flzd8Iw  

O RESUMO DA MENSAGEM: Série OS DESCONFIGURADOS 

Sociedade Desconfigurada - Gênesis 4: 17 a 26 – Pr. Michel Piragine 

INTRODUÇÃO  

Após se afastar da presença de Deus, Caim cria uma ideia de civilização sem Deus e ali estabelece uma 

sociedade sem os valores de Deus. Jesus veio para salvar o homem de sua própria tirania, com um novo 

conceito de sociedade: o Reino de Deus. Todos que entregam a vida para Jesus, entram nessa nova 

ordem social. Como a sociedade ficou deformada e como Jesus a pode libertar? 

 

I. NO SEU PROPÓSITO (v.17). Depois de cair, Caim é condenado a viver como fugitivo. Em vez de se 
arrepender ele enfrenta o propósito de Deus criando sua própria cidade, tentando suprir seu propósito com 
tecnologia, artes e ciência, mas nada é capaz de suprir o vazio do propósito, porque existe um projeto de 
Deus para a criação que só Ele pode completar. É assim com o homem moderno, que por sua 
autodeterminação exagerada e quase inconsequente o faz crer que é dono do seu nariz, que não deve 

https://www.youtube.com/watch?v=cPWuFBnsYek
https://www.youtube.com/watch?v=22c5Flzd8Iw


satisfação a ninguém. Na sociedade sem Deus encontramos propósito em nós mesmos, mas no reino, 
encontramos propósito em Deus e no próximo. 
Como podemos entender qual é o propósito de Deus para nossa vida? Como foi, para você, 
descobrir o propósito de Deus para a tua vida? Como você teve esse entendimento?  
 

II. SISTEMA DE GOVERNO (v.23 e 24). Com Lameque a Lei de Deus é substituída pela lei do mais forte, 

quando esse homem lembra que quem tentasse se vingar de Caim seria vingado por Deus 7 vezes, e 

decreta que quem tentasse fazer mal para ele, seria vingado por ele mesmo 70x7.  

Você já vivenciou uma situação assim, onde a lei do mais forte foi aplicada a você? Testemunhe 

como o Senhor te socorreu.  

 

III. NA SUA JUSTIÇA E VALORES (v.23, 11 e 5). Na lei de Lameque (a lei do indivíduo), ele defende o 

que é mais importante para ele. Vingança e impunidade, imoralidade ao introduzir a poligamia, corrupção e 

violência, espalhando a maldade por toda a terra. 

Como você percebe esses valores deturpados na sociedade onde você vive? O que tem ditado os 

valores morais nesta sociedade?  

 

IV.  MALDIÇÃO E CASTIGO (v. 10-12). Por causa do pecado a terra e a sociedade são feridas por 

maldição e castigo. A terra é amaldiçoada, assim como a sociedade que passa a ser dividida. O homem é 

amaldiçoado e passa a viver menos e a mistura dessas sociedades, cria um mundo decadente até vir o 

dilúvio. 

De que maneira isso interfere na nossa vida? Como podemos restaurar o lugar de Deus no nosso 

viver, para que Ele manifeste a sua provisão? 

 

V. ESPIRITUALIDADE (v.16 e 26) No tempo de Caim eles pararam de buscar a Deus. Só quando Enos 

nasce eles voltam a invocar o nome Deus. Por um século eles viveram um período de trevas. Uns porque 

estavam revoltados, outros porque estavam machucados. Talvez você tenha sido ferido e tenha gerado 

uma espiritualidade deformada. Deus quer te restaurar plenamente.  

Como foi o processo de restauração do Senhor na tua vida? De que maneira podemos encorajar 

pessoas a viver essa restauração? 

 

Conclusão: A lei é de Deus! Ele revela nossas corrupções. As leis do mundo são de vingança 70x7, a lei 

de Jesus é de perdão 70x7. Não tem como conciliar as leis de Deus com as leis do mundo. Ele pode 

estabelecer as leis dele no nosso coração. E a verdade de Deus vai nos libertar.    

Checagem: O que governa a sua vida? Você ou Deus? O que dita o padrão moral na sua vida? A lei de 

Deus, ou a sua? A lei de Deus ou a do mundo? 

Nesta sociedade desconfigurada, discutam como você e sua célula, podem mostrar o amor de Jesus à 

uma pessoa ou grupo que precisam da revelação do amor de Jesus. Pode ser uma mensagem escrita ou 

uma ação de amor. Usem a criatividade e busquem no Senhor as formas precisas de alcançar essas 

pessoas.  

 

Oremos: Pelos nossos pastores e lideranças, para que possam nos conduzir com sabedoria pelos 

caminhos do Senhor! Oremos pela nossa nação, para que muitos venham a se render ao senhorio de 



Jesus. Vamos orar também pelas pessoas que estejam com seu propósito, valores ou espiritualidade 

desconfigurados para que se rendam às leis de Deus e possam ser transformados. 


