
SERIE 

 Decisões Para Mudar sua Vida! 

“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o 
aconselharei e cuidarei de você.” Salmos 32:8 

2º Tema: OBSERVE OS SINAIS DE PARE 
DECIDA HOJE OLHAR OS SINAIS DE PARE 

NA SEMANA PASSADA DECIDIMOS COMECAR ONDE ESTAVAMOS,       
SAIR DA INÉRCIA! HOJE DEUS QUER QUE VOCE VEJA OS SINAIS           
DE PARE 

“Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo 
passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer 

que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de 
passagem; espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir.” 

1 Coríntios 16:6-7 

 

● Introdução: 
 

PARAR NEM SEMPRE SIGNIFICA DESISTIR 

Em uma sociedade imersa na cultura da corrida e do avançar, falar em 
parar, pode ser algo bastante negativo.  Ninguém poderá prosseguir em 
uma longa viagem, sem paradas estratégicas durante o percurso. 

Quando estamos nas estradas na vida, para chegarmos bem ao nosso 
destino final, tão importante quanto os sinais que indicam siga, são os 
sinais que sinalizam atenção e pare. Todos têm como obejtivo, proteger 
as nossas vidas e dos que estão na estrada conosco, e todos querem 
uma direção segura e que cheguemos bem ao nosso destino final. 

Será que você não está vivendo um momento que precise de uma 
parada estratégica? PARAR TAMBEM E UMA DECISAO DE MUDANÇA!  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/32/8+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/16/6,7+


Talvez neste exato momento, você esteja precisando mais parar do que 
avançar; parar pode significar sobreviver, chegar, alcançar seu destino 
final e ainda neste tempo de parada, entender e cumprir os propósitos de 
Deus.  

Como fazer isto? Este é o ponto central desta mensagem de Deus para 
sua vida hoje! 

Sempre se volte para o Senhor! Ele se compromete a ajudar você em 
sua jornada: 

“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o 
aconselharei e cuidarei de você.” Salmos 32:8 

Chega de andar por vistas, sentimentos, impressões, religiosidade! Ande 
dirigido pelo Espirito do Senhor, guiado do céu na terra.  

Vamos, ao exemplo do Apóstolo Paulo!  

PROCURE DISCERNIR O TEMPO DA SUA PARADA: v.6a “Talvez eu 
permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o 
inverno com vocês,” 

Quanto ao tempo, procure discernir do Espirito Santo duas questões: 

- Quando parar?  Por quanto tempo parar? 

Passar o inverno, significava passar pelo menos 3 meses lá. 

 

SERÁ QUE ESTÁ NA HORA DE VOCÊ USAR O BOTÃO DE PAUSA 
EM SUA VIDA? 

A sabedoria é o instrumento de navegação divino para nos ajudar a 
tomar decisões em relação a vida que queremos viver. A parte mais 
complicada, é parar na hora certa e usar o instrumento, antes de 
tomarmos a decisão errada.  

Será que você não está precisando parar para CORRIGIR ROTAS DA 
VIDA?  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/32/8+


Olhe para cá, atenção: SUA VIDA NÃO FUNCIONA COMO 
WAZE/MAPS, QUE CORRIGE ROTAS AUTOMATICAMENTE 
QUANDO VOCÊ PASSA DA ENTRADA CERTA! 

 

1. PROCURE DISCERNIR O PROPÓSITO DA SUA PARADA: v.6b 
“para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá.” 

 

Paulo está dizendo que depois de passar pela Macedônia, ele vai até a 
Grécia, até a cidade de Corínto, e deseja parar lá um tempo e estar com 
a igreja.  

Ele para, mas com um propósito.!  Se você vai parar, precisa saber para 
que? Por que parar? Não pode fazer nada sem propósito.  

Sua parada não pode ser por: Medo, Ociosidade, Preguiça, 

Paulo, queria parar para receber ajuda e para ajudar.  

SE VOCÊ NÃO PARAR PELOS PROJETOS DE DEUS, PODERÁ 
CUMPRIR OS PROJETOS DOS OUTROS OU ATÉ MESMO DO SEU 

INIMIGO 
1. PROCURE DISCERNIR O PROPÓSITO DA SUA PARADA: 

2. PROCURE DESENVOLVER UM PROJETO PARA SUA PARADA: 
v.7 “Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de 
passagem; espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor 

permitir.” 
 

Ele já conhecia a igreja, o lugar e os irmãos. Segundo o texto já havia 
passado por lá. Segundo ele, não era apenas uma visita de passagem 
para REVER OS IRMÃOS. Ele fala de mais tempo, de “algum tempo”  

Certamente que para Paulo, era um tempo de DISCIPULADO E 
TREINAMENTO.  

E você vai parar para que? Tem um motivo? Vai fazer uma viagem, para 
onde e para que?  



A PARADA SEM PROPÓSITO PODE LEVAR VOCÊ DIRETO PARA 
PROBLEMAS, QUEDAS E PECADOS! 

1PROCURE DISCERNIR O PROPÓSITO DA SUA PARADA: 

2PROCURE DESENVOLVER UM PROJETO PARA SUA PARADA: 

3. PROCURE APROVEITAR AS OPORTUNIDADES DURANTE AS 
PARADAS: vs.8-9a “Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, 
porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora;” 

MOVA-SE E PARE POR PROPÓSITOS 

Paulo, viveu em Éfeso por 3 anos, em sua sensibilidade, ele sabia que 
Deus estava abrindo portas nesta cidade para seu ministério. 

O que de produtivo você pode gerar e fazer enquanto espera em sua 
parada? 

- PARAR, não significa deixar de viver, servir, amar! 
 

1PROCURE DISCERNIR O PROPÓSITO DA SUA PARADA: 

2PROCURE DESENVOLVER UM PROJETO PARA SUA PARADA: 

3 PROCURE APROVEITAR AS OPORTUNIDADES DURANTE AS PARADAS:  
 

4. PROCURE PERMANCER EM ALERTA EM SUA PARADA: v.9b 
 “e há muitos adversários.”  

 
Paulo, não era ingênuo, ele sabia que em suas paradas precisaria 
manter-se alerta, porque corria risco de vida; ele precisa se manter 
alerta! 

Quais são os perigos contra sua vida pessoal, espiritual e familiar? 

Quais são as áreas que você precisa proteger durante este tempo de 
parada.  

Parar pode ser necessário, mas nunca de qualquer jeito e nem em 
qualquer lugar. Seja sábio e prudente.  

Todas as escolhas que você faz na jornada da sua vida, grandes ou 
pequenas, afetam diretamente outras áreas de sua vida.  



Ao parar… 

- Cuide do seu CORPO, (Pare de fumar, beber e se drogar e viver 
sedentário). 

 
- Cuide dos seus OLHOS, (Pare com a pornografia e a cobiça).  

 
- Cuide do seu BOLSO, (Pare de gastar mais do que ganha).  

 

- Cuide do seu CORAÇÃO, (Pare de se apaixonar pelas coisas e 
pessoas erradas na sua única vida) Pare e mude!  
 

Pense! O que é RUIM? O que é EXCESSO? O que pode até ser BOM, 
mas não é para você! 

Onde e como você vai parar se não mudar? 

  

- CONCLUSÃO: 
 

O QUE VOCÊ ANDA FAZENDO QUE NÃO ESTÁ FAZENDO BEM 
PARA VOCÊ? 

 

Você não sabe, o custo que você vai pagar, se você precisar parar agora 
e não decicir parar neste momento! 

PARE para mudar, ou isto pode matar você.  

  

O arrependimento, é o melhor botão de mudança de vida.  

 

Muitas vezes, temos que abrir mão daquilo em que nos apegamos, a fim 
de receber o que Deus deseja nos dar! 

E COMO você está andando? 



Pare de PECAR, pare para MUDAR, 

Pare de FUGIR, pare para se ENTREGAR, 

Pare de SE ESCONDER, para ENFRENTAR 

Pare de NEGAR, para ASSUMIR 

Pare com o EXCESSO, para ALIVIAR e não entrar em colapso.  

 

DEIXA EU LHE DAR A BOA NOTÍCIA HOJE…. 

 

CHAME JESUS, O QUE RESSUSCITOU DA MORTE, ELE VAI TE DAR 
PODER PARA PARAR E MUDAR.  

Olhe para Jesus, não tenha medo ou vergonha… preste atenção, ele vai 
colocar em ordem sua vida.  

 

Apenas PARE agora… 

 

DECIDA HOJE OLHAR OS SINAIS DE PARE 

VOCE SABE O QUE DEVE PARAR HOJE PARA MUDAR DE VIDA… 

TEM ALGUEM AQUI DECIDIDO A PARAR COM ALGUMA COISA? 

VENHA E VAMOS ORAR! 

 

 


