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OBSERVE OS SINAIS 

DE PARE!
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O que você tem feito, mas que NÃO ESTÁ 
FAZENDO BEM para você?
• Gastando mais do que posso 
• Vivendo sem relacionamento com Deus 
• Deixando de orar e ler a bíblia 
• Criando minhocas na minha cabeça 
• Deixando para depois 
• Me culpando por tudo  
• Preocupação excessiva com o que os 

outros pensam de mim 
• Estou fora da célula 

• Sem comunhão, sem discipulado 
• Colocando outras pessoas acima de Deus 
• Vendo  pornografia 
• Guardando ressentimentos 
• Murmurando 
• Preso a situações do passado 
• Repetindo o mesmo erro sempre 
• Gastar muito tempo nas redes sociais  
• ____________________________________? 
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Deus, o que eu faço agora?????
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Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve 
seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você. 

Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm 
entendimento mas precisam ser controlados com freios 

e rédeas, caso contrário não obedecem. 
Salmo 32:8-9 
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PARAR NÃO SIGNIFICA DESISTIR

Romanos 8:14 (NVT)  porque todos que são guiados pelo Espírito de 
Deus são filhos de Deus 

• Numa viagem longa, paradas são essenciais.  

• Um avião para para fazer manutenção ANTES de dar problema no AR!  

• Para terminar BEM a viagem, é necessário fazer as PARADAS CERTAS 
no caminho.



1 Coríntios 16:5-9  
5 Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá.  

6 Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. 
Depois vocês poderão me encaminhar para meu próximo destino.  

7 Desta vez, não quero visitá-los apenas de passagem; quero ficar 
algum tempo, se o Senhor o permitir.  

8 Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes.  

9 Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho 
aqui, ainda que muitos se oponham a mim.
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1 - O TEMPO DA SUA PARADA
Talvez permaneça um tempo com vocês, quem 
sabe todo o inverno. V6 

• QUANDO parar? 

• QUANTO TEMPO parar? 

• Não está na hora de apertar o PAUSE? 

• CORRIGIR AS ROTAS DA VIDA!
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2 - O PROPÓSITO DE SUA PARADA

Depois vocês poderão me encaminhar para meu próximo destino. (v6 NVT) 
 “para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá.” (v6, NVI) 

• Éfeso —> Macedônia —> Corinto 

• Ele vai PROCURAR AJUDA e vai AJUDAR as pessoas de Corinto 

• Ele não parou o ministério, ele PAUSOU algumas coisas para poder 
ouvir a direção de Deus.
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2 - O PROPÓSITO DE SUA PARADA

• Não pare por MEDO, PREGUIÇA, DESÂNIMO. 

• Não abandone seu chamado. 

• Não abandone seus amigos, nem a igreja.  

• A PARADA SEM PROPÓSITO PODE LEVAR VOCÊ DIRETO PARA 
PROBLEMAS, QUEDAS E PECADOS! - Ex: Rei Davi



As coisas que você ainda não viu, não 
ouviu e nem imaginou, e que Deus quer 

revelar a você, só serão reveladas se 
você fizer aquela PAUSA CERTA. 
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3 - TENHA UM PROJETO PARA SUA PARADA
Desta vez, não quero visitá-los apenas de passagem; quero ficar algum tempo, se o 
Senhor o permitir. (V.7) 

• Se você não decidir parar, alguma coisa pode parar você no momento errado.  

• Saúde, treinamento, descanso 

• Orar, jejuar, buscar sabedoria 

• Aconselhamento, ajuda
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4 - FAÇA A PAUSA SEGUNDO A DIREÇÃO DE DEUS

Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes.  Há 
uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, 
ainda que muitos se oponham a mim. - v8, 9 

• Não abandone tudo para parar! PLANEJE PARAR!  

• Pare e mova-se com PROPÓSITOS — não levado pelas pressões 

• Parar não significa deixar de viver, servir e amar. 
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5 - ESTEJA ALERTA EM SUA PARADA

ainda que muitos se oponham a mim. - v8, 9 

• O inimigo vai tentar impedir sua parada 

• Necessidades de muitas pessoas vão tentar impedir sua pausa 

• Você mesmo vai achar que pode DEIXAR PARA DEPOIS… 

• Não pare de qualquer jeito, em qualquer lugar!
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O que fazer quando parar?

Cuidar do CORPO  

Cuidar dos OLHOS 

Cuidar do BOLSO 

Cuidar do CORAÇÃO 

Cuidar da MENTE

AONDE VOCÊ 
VAI CHEGAR SE 

NÃO PARAR 
COM ISSO?



SE VOCÊ PRECISA DE 

ENTÃO FAÇA UMA PAUSA! PARE! 



Eu o instruirei e o ensinarei no caminho 
que você deve seguir; eu o aconselharei 

e cuidarei de você. 

Salmo 32:8
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