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Veja os sinais e pare 

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

cuidarei de você (Salmos 32.8) 

ESTUDO 
Na nossa caminhada Deus nos dá sinais. Alguns são preventivos; outros, restritivos. 

(Pergunta 1). É a direção de Deus que deve nos nortear, seja parar ou avançar, permanecer 

ou mudar. Nossa geografia é importante para Deus e para o propósito dEle. 

Diante das decisões, precisamos de sabedoria para saber ler as placas e os sinais. Ageu 

1.1-10: Pare, faça uma reflexão e entenda para onde você está indo. Saia do piloto 

automático! (Pergunta 2).  

(Pergunta 3). O maior corretor de rota na nossa vida se chama arrependimento. Todas 

as vezes que eu me arrependo, eu entendo que tomei a decisão errada. As pessoas que 

mais erram nas suas escolhas são pessoas que tomam suas decisões pensando na 

própria felicidade. (Pergunta 4). 

1 Coríntios 16.6-7: “se o Senhor permitir”. É durante o processo que Deus nos dá a 

direção. Dar uma pausa para entender essa direção, para refletir, não significa desistir 

(Pergunta 5):  

1. Procure discernir o tempo da sua parada; 

2. Procure discernir o propósito da sua parada;  

3. Procure desenvolver um projeto para a sua parada; 

4. Procure aproveitar as oportunidades durante as paradas;  

5. Procure permanecer em alerta na sua parada.   

 

PERGUNTAS 

1. Como podemos identificar os sinais de Deus na nossa vida? 

2. Por que é importante vivermos uma vida intencional?  

3. Você está satisfeito com o rumo que a sua história está tomando?  



 
 

4. Por que tomar uma decisão baseada na própria felicidade não é sinônimo de 

sucesso? 

5. Para você, o que dar uma pausa significa? Qual proveito podemos tirar desse 

momento? 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 


