
Passagens bíblicas sobre coragem para crianças 



Seja forte e corajoso! Não 
tenha medo nem 
desanime, pois o Senhor, 
seu Deus, estará com você 
por onde você andar. Vindo 
o inimigo como uma 
corrente de águas, o 
Espírito do Senhor arvorará 
contra ele a sua bandeira.

Mesmo quando eu andar 
pelo escuro vale da morte, 
não terei medo,
pois tu estás ao meu lado. 
Tua vara e teu cajado me 
protegem. (Josué 1:9, Isaías 
59:19, Salmo 23:4)



Não tema, pois eu o 
resgatei; eu o chamei pelo 
nome, você é meu.
Quando passar por águas 
profundas, estarei a seu 
lado. Quando atravessar 
rios, não se afogará. 
Quando passar pelo fogo, 
não se queimará; as 
chamas não lhe farão mal. 
Pois eu sou o Senhor, seu 
Deus, o Santo de Israel, seu 
Salvador.

Desde a eternidade, eu sou 
Deus; não há quem possa 
livrar alguém de minha 
mão, não há quem possa 
desfazer o que eu fiz. (Isaías 
43:1-3, 13)



Seja forte e corajoso e 
faça o trabalho. Não 
tenha medo nem 
desanime, pois o 
Senhor Deus, meu 
Deus, está com você. 
Ele não o deixará nem o 
abandonará. 

Estejam vigilantes. 
Permaneçam firmes na 
fé. Sejam corajosos. 
Sejam fortes. Façam 
tudo com amor. 
Continuem unidos com 
Cristo, para que 
possamos estar cheios 
de coragem no dia em 
que ele vier.  (1 
Crônicas 28:20, 1 
Coríntios 16:13-14, 1 
João 2:28)



Preparar o seu coração 
para servi-lo, estender as 
suas mãos em oração. 
Livre-se de seus pecados e 
deixe toda a maldade para 
trás. Então poderá 
levantar o seu rosto sem 
ter vergonha, estará firme 
e livre de temor. 

Esquecerá a sua desgraça 
a sua recordação será 
como águas passadas. A 
sua vida brilhará mais do 
que o sol do meio-dia; os 
seus momentos difíceis 
serão como a luz da 
manhã. Viverá com 
confiança e com 
esperança. Mesmo 
quando tiver dificuldades, 
dormirá descansado. (Jó 
11:13-18)
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