
 

 
 

12 – Prossigo para o Alvo 

Quebra Gelo – Como você está se preparando para este tempo de retorno as atividades? 

Compartilhe. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore pedindo ao Senhor pela sua Igreja. Que o Senhor abençoe e guarde todos os irmãos. 

- Ore agradecendo ao Senhor pelas bênçãos e o crescimento que o Senhor tem nos 

permitido ter neste tempo. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Filipenses 3. 13 e 14: “13 - Irmãos, quanto a mim, 

não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das 

coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 14 -

Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.” 

 

Como lidamos com o nosso passado? Será se neste tempo de pandemia, não chegou 

a hora de olharmos para frente? Será se não estamos com a nossa vida mais focados no 

retrovisor do que no para-brisas? No último domingo aprendemos com o apóstolo Paulo 

escrevendo aos filipenses - “13 - Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja 

alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás 

ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 14 -Prossigo para o alvo, 
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.” - Filipenses 3. 13 e 

14. 

Se alguém pode muito bem falar sobre vencer estas barreiras do passado este é o 

apóstolo Paulo. Paulo em sua trajetória de vida ele foi um homem determinado a destruir 

o cristianismo; perseguia os cristãos e chegou até mesmo a testemunhar e aprovar o 

apedrejamento de Estevão. Quantas coisas que poderiam perturbar sua mente e coração. 

Mas Paulo depois do seu encontro com Jesus ele toma uma postura muito importante sobre 

o seu passado: “Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma 

cousa faço: esquecendo-me das cousas que para trás ficam, e avançando para as 

que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação 

de Deus em Cristo Jesus.”. Paulo nos ensinar algumas lições muito importantes que 

meditamos sobre elas: 

 
- Não fique preso ao passado 

- Concentre-se em Deus 

- Caminhe em direção a uma vida de fé e obediência 

 

Fruto destas preciosas decisões, você pode esperar uma vida mais completa e 

significativa por causa de Cristo. Neste tempo de pandemia, será verdadeiramente um 

tempo em que teremos que viver e tomar algumas decisões segundo a orientação do nosso 

Deus. Como aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, devemos deixar algumas 

práticas para trás. Certas coisas não podem mais fazer parte de nossas vidas. Esta semana 

tem sido um tempo muito oportuno para fazer uma reflexão daquelas coisas que devemos 

“deixar para trás” em nossas vidas. Vamos compartilhar sobre estas verdades! 

 
 

1 – Como você lida com esta afirmação: “olhe menos para o retrovisor e foque mais 

sua vida no para-brisas.” - Comente 
 

2 – Compartilhe com seu pequeno grupo, qual a sua maior dificuldade em se concentrar 

mais em Deus nestes tempo? 
 



3 – Existe alguma coisa dos eu passado e que você queira deixar para se tornar um melhor 

servo de Jesus? Se sim, o que mais tem impedido você de fazer isso hoje? 
 

4 – Olhando para frente, o que você mais deseja viver nos próximos meses em sua vida 

com Deus? Compartilhe com seu PGM. 
 

 

 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração (20 min) 

MOTIVOS PELOS QUAIS DEVEMOS ORAR 
 

1- Para que Deus interrompa o avanço do novo coronavírus. 1 João 5:14,15 
2- Para que os doentes tenham acesso ao devido tratamento. Salmos 46:1 
3- Pela proteção contra o vírus dos profissionais de saúde. Salmos 107:2 
4- Pelo conforto das famílias em luto. Filipenses 4:6-7 
5- Para que os Pastores tenham a palavra certa para este tempo. Tiago 5:14-16 
6- Pelo corpo de Cristo em todo o mundo. 1 Coríntios 12:24-27 
7- Por sabedoria aos oficiais e responsáveis pelas decisões. Jeremias 29:7 
8- Pela economia e reações causadas pelo covid-19. Jeremias 29:11-12 
9- Pelos missionários que estão pelo mundo fazendo a obra de Deus. 2 Coríntios 4:8-10 
10- Para que não haja mortes de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. 2 Pedro 3:9 
11- Contra todo espírito de temor, medo e todo espírito que tenta trazer pânico. 2 Timóteo 1:7 
12- Pela descoberta da vacina pelos cientistas e rápida distribuição nas cidades. Gênesis 2:15 
13 - Pelo "desarmamento" dos espíritos e derrota da "guerra político-partidário-ideológica" em 
andamento entre brasileiros x brasileiros e pela luta contra os nossos verdadeiros inimigos o 
COVID-19, o diabo e o divisionismo. 1 Coríntios 1:10 
 

 

DESAFIO DA SEMANA: Que tal durante esta semana, você fazer uma lista de 

coisas do seu passado que você já deveria ter jogado fora e tem te 

aprisionado. Faça lista, ore e entregue estas coisas ao Senhor. Ele nos 

liberta de todas as nossas amarras. 


