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O QUE FAZER QUANDO VOCÊ NÃO SABE O QUE FAZER? 
 
 “Conseqüentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de 
Cristo”. (Romanos 10:17) 
 
CINCO PASSOS PARA ENCONTRAR A SAÍDA: 
1. Ajuste contas com Deus sobre sua vida! 
1 João 1:9 – “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos 
purificar de toda injustiça”. 
 
2. Reafirme sua dependência do Senhor! 
Provérbios 3:5-6 – “Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apóie em seu próprio 
entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas”. 
 
3. Peça a Deus um desejo para o seu coração! 
Salmo 37:4 – “Deleita-te no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração”. Se você está realmente 
tentando fazer o que é certo, seus desejos estarão alinhados. 
Marcos 11:24 – “Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, 
e assim lhes sucederá”. 
Tiago 1:5 – “Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa 
vontade; e lhe será concedida” 
Filipenses 2:13 – “Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a 
boa vontade dele”.Ele pode dar a você o desejo.” 
 
4. Avalie seus Desejos à luz das Escrituras! 
Como saber 
se uma idéia ou desejo vem de Deus? 
Tiago 3:17 – “Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura; depois, pacífica, amável, 
compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera” 
 
5. Se Deus der o sinal verde, avance com fé! 
2 Timóteo 1:7 – “Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio”. 
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