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A MINHA VIDA VAI MUDAR - A CORAGEM 

II Timóteo 1:7  Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, e de amor, e de moderação. 

Shalom Homens e Mulheres de Coragem!!! Chegamos a nossa 11ª Semana de Nossos estudos, Tenho certeza em                 
meu coração que muita coisa você aprendeu nesses dias... Nós somos desafiados a tomar decisões todos os dias...                  
Algumas pequenas, corriqueiras... Outras que requer um pouco mais de atenção... São mudanças, é uma               
metamorfose continua que estamos vivendo todos os dias... 

Se desejamos mudança de vida, precisamos de um fator muito importante, e o nome deste fator é Coragem! Mas o                    
que é Coragem? Coragem (do latim coraticum) é a habilidade de confrontar o medo, a dor, o perigo, a incerteza                    
ou a intimidação. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que, mesmo com medo, faz o que tem a fazer. Pode ser                     
dividida em física e moral. ((((Fonte: Wikipédia)))) Uma pessoa sem temeridade motiva-se a ir mais além.                
Enfrenta os desafios com confiança e não se preocupa com o pior. O medo pode ser constante, mas o impulso o                     
leva adiante. Coragem é a confiança que uma pessoa tem em momentos de temor ou situações difíceis, é o que o                     
faz viver lutando e enfrentando os problemas e as barreiras que colocam medo, é a força positiva para combater                   
momentos tenebrosos da vida. 

Muito bem, Quantos corajosos temos aqui hoje? Agora diga a verdade: És corajoso mesmo? DEUS NOS LEVARÁ A                  
UMA UNÇÃO DE CORAGEM! VAMOS APRENDER A ROMPER DESAFIOS, DEUS NOS DARÁ ESTA             
CORAGEM... 

MUITOS DIRÃO: Eu nem sei como eu fiz isso!! E Eu direi: FOI A UNÇÃO DE CORAGEM QUE DEUS                   
COLOCOU DENTRO DE TI!!! 

Veja só, um ser humano pode criar coragem e ir a um bairro ou cidade que seja muito perigosa só pela necessidade de                       
sobrevivência ou para realizar algum sonho, vontade ou desejo. Por exemplo, alguém vai a um estádio de futebol                  
onde a maioria da torcida não torce para o seu time. Nesse caso, surge a coragem para realizar uma vontade.                    
Quando alguém vai a um bairro ou cidade muito perigosa porque namora alguém que more lá, o desejo faz brotar                    
coragem em quem não a teria. Muitos que trabalham pilotando motos (motoboys, por exemplo) nunca teriam          
coragem para isso, mas a necessidade de sobrevivência fala mais alto.  

Os seres humanos (diferentemente dos animais irracionais) têm uma psiquê (((alma))) muito influente em suas               
atitudes, portanto seus medos e coragem variam muito de uns para os outros, dependendo do ambiente na qual                  
vivem (e no qual viveram quando mais jovens), da educação que receberam, de suas crenças, de com quem eles                   
convive s ocialmente. Exemplo... Quem trabalha com animais, leões ele não tem medo do animal... Uma              
pessoa que trabalha em uma aéronave, certamente não terá medo de altura...  

Uma pessoa que aprendeu que certa coisa é perigosa, mesmo não sendo ela tem o trauma causado ali em um tempo                     
anterior... Eu (Ap. Adão), Quando era criança, gostava de pegar borboletas, prendia e acabava matando... um                
dia minha avó (creio que com dó das podres borboletas) disse: o pó de suas asas cegam, Nunca mais eu prendi                     
as borboletas, e até hj tenho receio se cega rs rs Tem um bicho que alguns chamam de cachorrinho de areia,                     
gostava de pegar aquilo como os garfanhotos para brincar, e lá vem minha avó dizer: Ahh isso tem um veneno                    
que se morder mata na hora,... até hoje fico com um certo medo... Você entende isto? Seu medo pode ter sido                     
colocado dentro de você,  

A palavra coragem se resume em um ato considerado, uma ação. DEUS NESTE TEMPO VAI FAZER VOCÊ                 
FAZER COISAS QUE NUNCA FEZ... Não sei se foi sua avó, seu pai, seu patrão, até você mesmo que te               
traumatizou...DEUS TE TRARÁ CORAGEM!!! PARA MUDAR A VIDA, PRECISA DE CORAGEM! Paulo            
diz: Porque Deus não nos deu espírito de temor de medo... Então na revelação de sua palavra está escrito: EU                    
NÃO TE DEI MEDO E SIM CORAGEM (fortaleza), Temos que aprender então tomar posse desta coragem... 

Chegou a hora de vencer nossos medos, temores, que nos tiram de conquistas, das mudanças! DEUS TE DARÁ                  
CORAGEM! Tu fará algo que nunca fez... Diga: (((DEUS RESSUSCITA MINHA CORAGEM))) Mas 
Deus faz isso pastor? Tem tanta gente aqui corajosa e não sabe... Olha o que diz a palavra: Daniel:11:25 E                    
suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército; e o rei do sul se envolverá                        
na guerra com um grande e mui poderoso exército; mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra                
ele. Suscitará: Acenderá: Deus vai acender sua força e coragem; Gerará: Deus vai gerar em quem não tem.                   
Levantará: Deus vai levantar esta coragem que caiu Moverá: Deus vai mover a coragem, Promoverá: E  
ainda ....escute TUA CORAGEM SERÁ PROMOVIDA!!! 



_______________________________________________________________________________ 
DIGA: O QUE EU NUNCA FIZ, FAREI!!! ONDE NUNCA FUI, IREI O QUE NUNCA TIVE: TEREI  

Se eu não tiver Coragem para Mudar, sempre viverei a mesmice do medo! 

 


