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“Manhã, despontando lá fora
Manhã, já é sol, já é hora
E os campos se abriram em flor
E é preciso coragem
Que a vida é viagem
Destino do amor”



“Abre o peito CORAGEM, irmão!
Faz do AMOR sua imagem, irmão!” 
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A vida é assim: 
esquenta e esfria, 
aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois 
desinquieta. 

O que ela quer da gente 
é coragem. 

Guimarães Rosa
Mexconnect.com



Atos de Bravura e Atos de Coragem
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Coragem

• Coragem: O que e’?

• E’ possivel aprender?           
Como adquirir coragem?

Coragem.fandom.com

Deus tem estradas onde o mundo 
não tem caminhos - Meimei

papelpop.com
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Brincar de Viver 

“Você verá que é mesmo assim
Que a história não tem fim
Continua sempre que você
Responde sim à sua imaginação
A arte de sorrir
Cada vez que o mundo diz não”

Guilherme Arantes / Jon Marcus Lucien



E Quando a Coragem nos Falta?
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“Conhece-te
a ti Mesmo”

Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o 
seu Deus, estará com você por onde você andar“

Josué 1:9



Coragem Para Transformar-se
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Estudodedeus.com.br

“Mestre, que farei de bom para 
ter a vida eterna?”

“Conhece-te a 
ti Mesmo”



“Veja
Não diga que a canção está perdida
Tenha em fé em Deus, tenha fé na vida
Tente outra vez
Beba
Pois a água viva ainda 'tá na fonte (tente outra vez)
Você tem dois pés para cruzar a ponte
Nada acabou, não não não”

Qual a Base da Coragem?

“Certeza na assistência de Deus, 
confiança que sabe enfrentar a todas as lutas e problemas, com a luz Divina no coração…”



Education of Thomas Alva Edison & Interesting Facts - Leverage Edu

Dificuldade: Vais Desistir ou Vais Continuar?

“Reconhece a queda, 
e nao desanima!

Levanta sacode a poeira e 
da’ a volta por cima!”

Salvadordabahia.comft.comChannel4.comTheatlantic.comMateus 7:7-11 – “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe; o 
que busca encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á.”

"Às vezes, o coração, rasgado pela dor, vira retalho. Recomenda-se, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada
recomeço. O tempo me ensinou: acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Antes acreditar que duvidar, o que
vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada.“ - Cora Coralina



“Mas e seu esforço penoso e seus 
sacrifícios diários...como enfrentará os 
desafios que te esperam...?” 

(Pe Damiano)

“Espelhar-me-ei em Jesus. Ele não veio 
`a Terra para que o admirássemos? Não 
estamos no mundo para purificarmos 
nossa mente e  coração?.... Por quê e 
como contrariar os designios da 
providência divina”

(Alcione)

Amazon.com

Neurociencia e Processo de Aprendizagem

• 7% - Palavras

• 55% - Movimento do corpo, gestos… 

• 38% - Tons de voz, modulações, pausa…

“Mas eu já falei mais de mil vezes!!!”

Mais que palavras: 
COERêNCIA

Neurociencia, Neuronios Espelhos e Processo de Aprendizagem



LE 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo?

“Jesus.”

Nosso Modelo e Guia

João 14:1-14 Não se turbe o vosso coração; 
credes em Deus, crede também em mim. 

Amazon.com

“Abre o peito CORAGEM, irmão!
Faz do AMOR sua imagem, irmão!” 



Coragem: Espelhando em Jesus

AC Castro

“Coragem é o que nos 
leva a levantar e falar; 

coragem é tambem o 
que nos leva a sentar e 
ouvir  ” 

Winston Churchill



Coragem

Aleteia.org

Salvadordabahia.com

FEBnet Wikipedia

WikipediaWikipedia

“...Eleva, pois, o teu olhar e caminha
Luta e serve

Aprende e adianta-te...”

Confia SEMPRE 

Meimei

Channel4.com

Theatlantic.com



Seja forte e corajoso! 
Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu 
Deus estará com você por onde você andar.”

Josue’ 1:9
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