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SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 2 
SEGUNDA-FEIRA – VEJA OS SINAIS DE PARE 

 

Em 1 Coríntios 16:6-7 vemos o apóstolo Paulo falando aos cristãos 

dessa cidade: 

“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.” 
 

Algumas vezes precisamos PARAR, SE RECUPERAR E SOBREVIVEER. 
Porque 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 que siga, são os sinais que sinalizam atenção e 
pare. Todos têm como objetivo, 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, não é mesmo? E você: será que você não está 
vivendo um momento que precise de uma parada estratégica? Talvez, apenas 
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 isso? 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. Ele assegura isso em Salmos 32:8 - “Eu o instruirei e o 
ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de 
você.” 
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! 

- Contexto do momento de vida e ministério de Paulo, quando escreve 

sua 1a. carta aos irmãos da igreja em Corinto em sua passagem 

pela Macedônia. 

• Veja os sinais de PARE em sua vida e… 

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,” (1 Coríntios 16;6a) 

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

• Quando parar? 
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• Por quanto tempo parar? 
Na situação que estamos vendo sobre o apóstolo Paulo, 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 certo para não tomarmos a decisão 
errada. 
Será que você não está precisando parar para CORRIGIR ROTAS DA VIDA? 

Ouça aqui, atenção: 
SUA VIDA NÃO FUNCIONA COMO WAZE, QUE CORRIGE ROTAS 

AUTOMATICAMENTE QUANDO VOCÊ PASSA DA ENTRADA CERTA! 
Pense: Seu orientador de rotas para chegar ao seu destino é o mesmo Deus 
que diz em Salmos 32:8 - “Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você 
deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você.” 

 
 

SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 2 
TERÇA-FEIRA – OS PROPÓSITOS DAS PARADAS 

 

PROCURE DISCERNIR O PROPÓSITO DA SUA PARADA: 
A parte b diz: “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 Corinto, e deseja parar lá um tempo e estar com a 
igreja. 
Ele para, mas com um propósito. 
Se você vai parar, precisa saber para quê... 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 INIMIGO 
 

Então 
PROCURE DESENVOLVER UM PROJETO PARA SUA PARADA: 

“Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem; espero 
ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir.” Isso está no versículo 7 
do mesmo capítulo 
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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 quê? Tem um motivo? Vai fazer uma viagem, para onde 
e para quê? 

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

 

SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 2 
QUARTA-FEIRA – CUIDADO COM AS DISTRAÇÕES 

 

PROCURE APROVEITAR AS OPORTUNIDADES DURANTE AS 
PARADAS: 
Observe atentamente 1ª Coríntios 16:8-9a: 
“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. Ele, em sua sensibilidade, sabia que Deus 
estava abrindo portas nessa 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! 
AS NOSSAS HISTÓRIAS SÃO RESULTADOS DAS NOSSAS VARIÁVEIS 

PROCURE PERMANECER EM ALERTA EM SUA PARADA: 
“e há muitos adversários.” Isso está na parte b do versículo 9 de 1ª Coríntios 

16 
Paulo não era ingênuo, ele sabia que em suas paradas precisaria manter-se 
alerta, porque corria risco de vida. Ele precisava 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. Então, seja sábio e prudente. 

“A sabedoria muitas vezes paira entre uma decisão acertada e um deslize 
escorregadio rumo ao desastre” Graig Groeschel 

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 
Cuide dos seus OLHOS 
Cuide do seu BOLSO 
Cuide do seu CORAÇÃO, 
Pare e mude! 
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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? 
E, principalmente, responda-se: 

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 
decidir 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, para MUDAR, 
Pare de FUGIR, 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-ME 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…vamos terminar hoje como começamos a semana: 

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

 

   SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 2 
QUINTA-FEIRA – PERMANEÇA NA PRESENÇA DELE 

 

"Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que 
me acontecerá ali, 

senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e 
sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha 

vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a 
corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de 

testemunhar do evangelho da graça de Deus.” Atos 20:22-24 
Disse Jesus: “Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum 

ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês 
também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim.” João 15:4 

Paulo já está no fim do seu ministério entre os gentios, e depois de morar, 
estabelecer igrejas, preparar discípulos e obreiros na cidade de Éfeso, ele 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/32/8%2B
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/20/22-24%2B
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15/4%2B
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está voltando para Jerusalém. Paulo desejava terminar muito 

bem sua corrida, sua jornada. E entenda algo: Talvez, você não esteja na 
mesma fase de vida de Paulo, talvez esteja no início da juventude ou no auge 
de sua maturidade. 
PARAR não significa permanecer no contexto espiritual, você pode parar e 
não permanecer, ou avançar permanecendo na presença. 
Você já teve vontade de desistir? 

• Devo ficar no meu emprego ou devo pedir contas? 

• Devo fechar meu negócio ou inistir um pouco mais? 

• Devo permanecer com este namoro ou devo encerrar logo? 

• Será que devo permanecer neste curso e ir até o fim ou deixar porque 
Deus tem algo melhor para minha vida? 

Será que existe alguém aqui que vive o dilema que William Shakespeare 
viveu entre vontade x desejo: “As vezes tenho mais vontade de ficar do 
que desejo de partir” 
Será que estou no caminho certo ou está na hora de virar a página? Manter a 
rota nunca será uma opção simples e fácil. 
Existe um livro na Biblia, no Antigo Testamento, chamado Rute. Você 
conhece a história dela? 
Seu marido morre, ela está em terra estrangeira, ela poderia seguir seu 
caminho, mas ela escolhe ficar. Ficar com sua sogra Noemi, até que Deus a 
honra, e ela reconstrói sua vida, com um cavalheiro que a resgata da tragédia. 
E num momento decisivo na história de Rute, veja o que ela falou para sua 
sogra Noemi: 

“Rute, porém, respondeu: "Não insistas comigo que te deixe e não mais a 
acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei! O teu povo será o meu 
povo e o teu Deus será o meu Deus! Onde morreres morrerei, e ali serei 

sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que 
não a morte me separar de ti! "Quando Noemi viu que Rute estava de fato 

decidida a acompanhá-la, não insistiu mais.” Rute 1:16-18 
E anos depois, veio sua restituição: 

“Boaz respondeu: "Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, 
depois que você perdeu o marido: como deixou seu pai, sua mãe e sua terra 
natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o 
que você tem feito! Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o 

Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio!” 
Rute 2:11-12 

 

TUDO NA VIDA DE RUTE MUDOU PORQUE ELA DECIDIU FICAR, 
QUANDO TUDO JUSTIFICARIA ELA DESISTIR E PARTIR! 

AGUENTAR FIRME NUNCA SERÁ FÁCIL 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rt/1/16-18%2B
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rt/2/11%2C12%2B
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Permanecer não é para os fracos. 

Desistir é sair da presença! 
“Quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se sentir 

tentado a desistir” Graig Groeshel 
Não saia da presença! Existe um poder muito poderoso em ficar, muito mais 
do que você possa imaginar. A grande questão é… Como decidir em um 
momento de encruzilhada da vida? 
O que Deus deseja que você deseje? 

PARA PERMANECER NA PRESENÇA, por onde for e quando for: 
SEJA SENSÍVEL À DIREÇÃO DO ESPÍRITO SANTO: 

 

“Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém...” Atos 20:22a 
Ser dirigido pelo Espírito é a única garantia que você vai permanecer no lugar 
certo. Seja indo ou voltando, você estará seguro na presença do Senhor. 
Tudo começou com um homem temente a Deus, foi sensivel à direção do 
Espírito. Seu nome: Abrão: 
“Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes 

e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.” Gênesis 12:1 
 

“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.” 
– Romanos 8:14 

TENHA CERTEZA EM MEIO AS INCERTEZAS: 
“Estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali,” Atos 20:22b 
E de fato não sabia, mas lá uma emboscada dos judeus religiosos o 
esperava, e depois ele foi preso, apelou à Roma em Cesareia, e à Roma foi 
enviado. 
Mais do que nunca precisamos de fé em dias de incredulidade, de convicções 
em meio às inconstâncias. 
“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu 

caminho.” 
Salmos 119:105 

Deus quer que você pare de correr atrás de coisas que só fazem sentido para 
você. Ele deseja que você deseje o que Ele tem para você. 
Você não será do tipo de pessoa que desiste, pelo contrário, você vai até 
o fim. 
Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que 
creem e são salvos. Hebreus 10:39 
E continue! Continue hoje sua caminhada refletindo sobre tudo o que ouviu 
aqui hoje. Se preciso for, volte e pare em algum ponto específico dessa 
meditação, onde lhe falou ao coração. Boa meditação na sua caminhada! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/12/1%2B
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/119/105%2B
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SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 2 

SEXTA-FEIRA – PARALIZE O MEDO 
 

JAMAIS SE DEIXE DOMINAR PELO ESPÍRITO DO MEDO: 
“em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me 

esperam.” Atos 20:23 
Mesmo que pressinta o perigo e o pior. Confie. 

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de 
equilíbrio.” 2 Timóteo 1:7 

Qual a área em sua vida que o Espírito está te revelando hoje para você ficar, 
resistir, lutar, vencer e reconstruir? Você nunca pode desistir porque é difícil 
ou pesado! Você deve sempre FICAR NA PRESENÇA DE DEUS: 
Neste lugar você vai discernir: 

 
Se deve entregar algo que o Espírito está lhe pedindo, 
OU 
Se deve mudar porque o Espírito está lhe direcionando para algo novo e 
melhor. 
Avalie suas motivações pessoais e questões essenciais de sua satisfação 
interior. Talvez hoje você esteja lidando com algo muito sério em sua vida! 
“E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se 

não desanimarmos.” 
Gálatas 6:9 

Tudo que estiver relacionado á mágoa, infidelidade, mentira, vingança, inveja, 
rebeldia, preguiça, luxúria, é certo que tirará você da presença Dele. 

 
Então, FOQUE SEMPRE NO DESTINO DO TEU CHAMADO 

“Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para 
mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o 

ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da 
graça de Deus.” Atos 20:24 

 

• Jamais valorize o terreno, em detrimento ao eterno; 

• Vença o ego e orgulho; 

• Termine sua corrida; 

• Complete o seu ministério! 

Deus sempre vai sustentar o que Ele te chamou e mandou fazer! 
Então, se você se sente tentado a ir embora, a desistir… Deus te ama muito, 
e lhe trouxe hoje aqui para ouvir essa meditação para que você não erre, mas 
acerte em cheio a vontade Dele para sua vida. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2tm/1/7%2B
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/6/9%2B
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VOCÊ NÃO IMAGINA O QUE DEUS PODE FAZER SE VOCÊ TIVER 

CORAGEM DE FICAR... 

Vamos permanecer na presença? 
Vamos ficar no lugar mais seguro da terra, no centro da sua presença? 

 
Não desista! PERSEVERE! CONTINUE! 
Ouça hoje o que o Espírito está lhe dizendo que Ele deseja que 
você faça. 
Deus não joga dados. Ele tem planos e projetos lindos para sua 
vida. 
Que seja sobre sua vida esta palavra profética hoje: 

“Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de 
águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas 
não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.” Salmos 1:3 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/1/3%2B

