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Os Desafios do
Homem Cristão
Aula 4: Fé e
Coragem

ÁREAS DE CARÁTER
ESPERANÇA

CORAGEM

FÉ

COMPROMETIMENTO

INTEGRIDADE
COMPAIXÃO

AMOR
PERDÃO

embraçando sempre o escudo da fé, com o qual
podereis apagar todos os dardos inflamados do
Maligno
Efésios 6:16
Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de
que a fé sem as obras é inoperante?
Tiago 2:20

Status

DISCERNIMENTO

VISÃO

De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que ele existe e que se
torna galardoador dos que o buscam
Hebreus 11:6

Medo

Ok

LIDERANÇA

Ok

DISCIPLINA

OK

PERSEVERANÇA

OK

CONFIANÇA
GRATIDÃO
AUTENTICIDADE

Fé

PUREZA
SACRIFÍCIO
FIRMEZA
MANSIDÃO

ausência

EMPATIA

Medo

Medo
Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre
o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram
aterrorizados e disseram: “É um fantasma!” E gritaram
de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse:
“Coragem! Sou eu. Não tenham medo!” “Senhor”,
disse Pedro, “se és tu, manda-me ir ao teu encontro
por sobre as águas”. “Venha”, respondeu ele. Então
Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na
direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou
com medo e, começando a afundar, gritou: “Senhor,
salva-me!” Imediatamente Jesus estendeu a mão e o
segurou. E disse: “Homem de pequena fé, por que
você duvidou?” Quando entraram no barco, o vento
cessou. Então os que estavam no barco o adoraram,
dizendo: “Verdadeiramente tu és o Filho de Deus”. Mt
14:22-32
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Coragem

Fé

ausência

Medo

1

09/11/2010

Coragem
O SENHOR deu esta ordem a Josué, filho de Num:
“Seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à
terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo
estarei com você”.
Dt 31:23
Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão,
Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas,
os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a
justiça, alcançaram o cumprimento de promessas,
fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e
escaparam do fio da espada; da fraqueza tiraram força,
tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga
exércitos estrangeiros. Hb 11:32-34

PRESENÇA

Coragem

Fé
Paralisia

AUSÊNCIA

Medo

Paralisia
“O primeiro veio e disse: „Senhor, a tua mina rendeu outras dez‟.
“ „Muito bem, meu bom servo!‟, respondeu o seu senhor. „Por
ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades.‟ “O
segundo veio e disse: „Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes
mais‟. “O seu senhor respondeu: „Também você, encarregue-se
de cinco cidades‟.“Então veio outro servo e disse: „Senhor, aqui
está a tua mina; eu a conservei guardada num pedaço de pano.
Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não
puseste e colhes o que não semeaste‟. “O seu senhor respondeu:
„Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau! Você sabia
que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que
não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao
banco? Assim, quando eu voltasse o receberia com os juros‟.
“E disse aos que estavam ali: „Tomem dele a sua mina e dêem-na
ao que tem dez‟. “ „Senhor‟, disseram, „ele já tem dez!‟ “Ele
respondeu: „Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a
quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Lc 19:16-26

Iniciativa
PRESENÇA

Coragem

Fé
Paralisia

AUSÊNCIA

Medo

Iniciativa
Iniciativa
E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele; teu
servo irá, e pelejará contra este filisteu. 33 Porém Saul disse a Davi: Contra
este filisteu não poderás ir para pelejar com ele; pois tu ainda és moço, e ele
homem de guerra desde a sua mocidade. 34 Então disse Davi a Saul: Teu
servo apascentava as ovelhas de seu pai; e quando vinha um leão e um urso,
e tomava uma ovelha do rebanho, 35 Eu saia após ele e o feria, e livrava-a
da sua boca; e, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da
barba, e o feria e o matava. 36 Assim feria o teu servo o leão, como o urso;
assim será este incircunciso filisteu como um deles; porquanto afrontou os
exércitos do Deus vivo. 37 Disse mais Davi: O SENHOR me livrou das garras
do leão, e das do urso; ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul
a Davi: Vai, e o SENHOR seja contigo. 38 E Saul vestiu a Davi de suas vestes,
e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze; e o vestiu de uma couraça.
39 E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar; porém
nunca o havia experimentado; então disse Davi a Saul: Não posso andar
com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 40 ¶
E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco seixos do ribeiro, e
pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da
sua funda; e foi aproximando-se do filisteu. 1 Samuel 17 32-40
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Indolência

Iniciativa

A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome.
Pv 19:15

PRESENÇA

Coragem

Diligência

Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Pv
31:27
Por causa da preguiça, o telhado se enverga; por causa das mãos
indolentes, a casa tem goteiras. Ec 10:18

Fé

Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se
ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o
culto racional a de vocês. Não se amoldem ao padrão deste
mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para
que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Rm 12:1-2

Paralisia

AUSÊNCIA

Medo

Diligência

Indolência

Iniciativa

Não negligencie o dom que lhe foi dado por
mensagem profética com imposição de mãos dos
presbíteros. Seja diligente nessas coisas; dedique-se
inteiramente a elas, para que todos vejam o seu
progresso. 1Tm 4:14-15

PRESENÇA

Coragem

Diligência

Fé

“Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por
isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à
porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a
porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ap
3:19-20
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Indolência
Abandono

Abandono

Iniciativa
PRESENÇA

Abandonaram o SENHOR, o Deus dos seus
antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e
adoraram vários deuses dos povos ao seu redor,
provocando a ira do SENHOR. Jz 2:12
Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de
pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na
ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e
se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de
Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua
transgressão foi repreendido por uma jumenta, um
animal mudo, que falou com voz humana e refreou a
insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água
e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das
trevas lhes está reservada, 2Pe 2:14-17

Coragem

Diligência
Perseverança

Fé
Paralisia

AUSÊNCIA

Medo

Indolência
Abandono

3

09/11/2010

Perseverança
Mas as que caíram em boa terra são os
que, com coração bom e generoso,
ouvem a palavra, a retêm e dão fruto, com
perseverança. Lc 8:15
Não só isso, mas também nos gloriamos
nas tribulações, porque sabemos que a
tribulação produz perseverança; a
perseverança, um caráter aprovado; e o
caráter aprovado, esperança. Rm 5:3-4
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