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CORAGEM Módulo 2 - AULA 5

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.”  (2 Timóteo 1:7)
“Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força!” (Provérbios 24:10)

DEFINIÇÃO DE CORAGEM

- Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem
não significa a ausência do medo, e sim a ação ______________ deste.

- O contrário da coragem é colocado normalmente como _________________.

- FRASE RESUMO: Coragem não é a ausência de medo, mas _________________________________.

VIDEO: Cachorro corajoso

GRANDES EXEMPLOS BÍBLICOS:

1- ______________: “Davi disse a Saul: "Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu;
teu servo irá e lutará com ele". (1 Samuel 17:32) - Identifique na passagem: Motivo de medo:
____________ ___________________________ Atitude de coragem:
_________________________________________.

2- ____________________________________: “Sadraque, Mesaque e Abede-Nego responderam ao rei: "Ó
Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o
Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos
livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que
mandaste erguer".  (Daniel 3:16-18) Identifique na passagem: Motivo de medo: _____________________
_________________ Atitude de coragem: ___________________________________.

3- ________________: “Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu
quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava,
agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer.” (Daniel 6:10) Identifique na passagem: Motivo de medo:
___________________________________________________________ Atitude de coragem: ___________
________________________________________________________________________________________.

VIDEO: NICK VUJICIC

ALGUNS DOS MEDOS MAIS COMUNS ENTRE ADOLESCENTES – Marque o seu “nível de medo” com uma
nota de 0 a 10.

(    ) Lugares e pessoas estranhas.
(    ) Rejeição social.
(    ) Aparência física.
(    ) Morte.
(    ) Ser assaltado.
(    )Escolha da profissão do futuro.

https://www.bibliaon.com/versiculo/2_timoteo_1_7/
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/24/10+
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Covardia
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/17/32+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/dn/3/16-18+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/dn/6/10+


Você tem outros medos que não estão listados aqui? Qual? __________________________________
__________________________________________________________________________________

Leia todos os textos e relacione as colunas:

(1) Salmos 27:14 (   ) Medo é para os ímpios. Os justos são corajosos como o leão.
(2) Provérbios 28:1 (   ) Nunca devemos perder a coragem, pois ela dá recompensas.
(3) 1° Coríntios 16:13 (   ) Neste versículo Deus, através de Paulo, nos ordena que estejamos vigilantes, firmes na

fé e que sejamos pessoas fortes e corajosas.
(4) Hebreus 10:35 (   ) Precisamos esperar e confiar no Senhor. Tendo fé e coragem.
(5) Deuteronômio 31:6 (   ) Quando pedimos conforme a vontade de Deus, ele nos concede.
(6) Salmos 10:17 (   ) Devo ser forte e corajoso(a) porque é um mandamento de Deus, e Ele está comigo.
(7) Efésios 6:19-20 (   ) Paulo pediu para que os Efésios orassem para que Deus lhe desse coragem.
(8) 1° João 5:14 (   ) O Senhor ouve as orações dos necessitados e perseguidos, dando coragem.

PARA A PRÓXIMA AULA (13/05):

- Trazer todas as apostilas preenchidas.

- Estudar para a PROVA. Conteúdo: apostilas INTEGRIDADE (aula 1 e 2), DISCIPLINA (aula 3 e
4) e CORAGEM (aula 5).


