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#TBT
Quebra-gelo (5 min)
Compartilhe uma lembrança que você postaria nas redes sociais hoje.

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Lamentações 3:19-26

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Quinta-feira é dia de #TBT nas redes sociais (throwback 
Thursday, que em português signifi ca “quinta-feira do retorno”). É o  
dia em que se publica uma foto antiga, uma lembrança do passado. 
Geralmente, posta-se sobre algo que marcou nossa vida ou deixou 
saudade.
 Existe uma forma ruim e uma forma boa de olhar para trás. 
A maneira ruim é quando insistimos em resgatar um passado que 
precisa ser superado, quando queremos trazer à tona o que Deus já 
nos disse para abandonar em defi nitivo. A mulher de Ló olhou para 
trás e virou estátua de sal, porque o coração dela estava preso ao 
passado que Deus tinha ordenado deixar (Gn 19:24-26).
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 É preciso coragem para olhar em frente e seguir, superar o que 
já passou e cicatrizar o passado. Filipenses 3:13,14 diz: “Esquecendo-
me das coisas que fi caram para trás e avançando para as que estão 
adiante, prossigo para o alvo.” Deus faz novas todas as coisas; creia 
nisso.
 A forma boa de olhar para trás é trazer à memória o que nos 
dá esperança. Relembramos o que Deus já fez por nós, a graça e a 
misericórdia que experimentamos, os desertos aos quais sobrevivemos, 
as dores superadas e vitórias alcançadas. É preciso meditar naquilo 
que enche o coração de força e fé para seguir em frente.
 Nessa quinta-feira, faça um #TBT especial. Fale daquilo que 
Deus já fez em sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre!

Refl exão
1. Leia Gênesis 19:24-26 e compartilhe: qual a consequência de 

olhar ou permanecer em um passado que Deus já nos disse para 
abandonar?

2. Há alguma situação do passado que você tem difi culdade de 
abandonar? O que você fará a partir de hoje?

3. A forma boa de olhar para trás é relembrar aquilo que Deus fez por 
nós. Compartilhe uma experiência com Deus que sempre lhe dá 
forças para seguir em frente.

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder por 
aqueles que precisam abandonar um passado que lhes impede de 
crescer.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.
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