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MANUAL DO COORDENADOR 

 

                               O que é o Homens de Coragem? 
 
O Homens de Coragem é um movimento cujo alvo é desafiar o homem à 
assumir a liderança espiritual de seu lar. Com isso, cremos que a família é 
abençoada no momento em que um homem se rende ao senhorio de Cristo e 
decide viver baseado em Suas verdades. 

 

                               Boas Vindas para os Coordenadores: 
 

Caro Coordenador, 

Louvado seja Deus por sua vida! 

Se você está com este manual nas mãos, é porque tem atendido o chamado do 
Senhor para estar à frente deste trabalho, nesta obra maravilhosa de ajudar homens a 
resgatar o “controle” de seus lares. 

Muito já foi feito, muito ainda temos para fazer. A seara é grande e os obreiros são 
poucos, mas temos ao nosso lado o Dono da seara e podemos clamar à Ele. 

A coordenação do Homens de Coragem é simples, sem burocracia, mas devemos 
caminhar em concordância e união. Somos muitos coordenadores e devido a 
imensidão do nosso país faz-se necessário um pouco de organização, como este 
manual, para que possamos estar juntos, num mesmo propósito, deixando o Espírito 
Santo ajustar o que for preciso às necessidades de cada lugar. Também é importante 
saber que somos um movimento ligado a Mocidade para Cristo do Brasil – MPC. 

Os coordenadores são as pontes para que uns saibam dos outros, nas mais 
diferentes localidades, e também para que a comunicação com a Coordenação 
Nacional possa ser feita num mínimo de tempo possível. 

Neste Manual você encontrará algumas orientações baseadas nas normas da 
Coordenação Nacional e aplicadas a cada região. Algumas são imprescindíveis e têm 
de ser seguidas da maneira como está orientada, outras poderão ser adaptadas de 
acordo com a situação do seu Estado, Cidade, Igreja ou Grupo sob consulta à 
coordenação Regional e/ou Nacional. 

Este é um tempo importantíssimo nas nossas vidas e na história da Igreja 
brasileira. Que o Senhor nos capacite e nos oriente para fazermos este trabalho com 
excelência.  

Humberto Queiroz 

Coordenador Nacional do Homens de Coragem 
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ORGANOGRAMA 

 

 
 

 

 

 
Todo	 o	 trabalho	 de	 coordenação	 do	 movimento	 Homens	 de	
Coragem,	será	feito	de	forma	voluntária,	não	gerando	qualquer	
vínculo	empregatício.	
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FUNÇÕES: 
 

DIRETOR NACIONAL DA MPC 

 

É o executivo da Mocidade para Cristo do Brasil. À ele se reporta o 
Coordenador Nacional do Homens de Coragem, colocando-o a par de todo o 
funcionamento do projeto. 

 

COORDENADOR NACIONAL 

Escolhido pelo diretor da Mocidade para Cristo do Brasil em conjunto com os 
coordenadores regionais, é responsável pelas principais decisões relativas ao 
funcionamento do Homens de Coragem. A ele se reportam os coordenadores 
regionais e demais coordenadores quando for necessário. É o representante do 
movimento junto à diretoria nacional e ao Conselho da MPC Brasil.  

Deve realizar visitas anuais a todas as regiões do Brasil, participar de 
encontros de coordenadores, bem como de todas as atividades que necessitem da 
sua presença. Está sob a sua responsabilidade a administração do escritório nacional, 
a assistência aos demais coordenadores e os eventos do HC a nível de região, estado 
e cidade, juntamente com o respectivo coordenador competente. A coordenação 
nacional, através do seu setor financeiro, deverá enviar prestação de contas 
mensalmente para o setor contábil da Mocidade para Cristo do Brasil. 

 

COORDENADOR REGIONAL 

É escolhido pelo Coordenador Nacional. Está sob sua responsabilidade assistir 
sua região, contatando os coordenadores de estados, cidades, igrejas e grupos locais 
no auxilio a coordenação nacional. É a ponte entre a Região e a Coordenação 
Nacional e vice-versa. Cabe a ele a escolha dos Coordenadores Estaduais e de 
Cidades, estes juntamente com os estaduais. A ele deverão se reportar os 
Coordenadores de Estado para prestarem relatórios semestrais financeiros e sobre o 
andamento do HC no seu Estado.  

Deve realizar pelo menos uma visita a cada estado por ano. Também está na 
sua responsabilidade: levantar mantenedores para o HC, agendar eventos em toda 
região e escolher as respectivas comissões, autorizar o uso da marca “Homens de 
Coragem” juntamente com o Coordenador Nacional e planejar gastos relacionados a 
eventos programados. Deverá participar do encontro anual de coordenadores 
regionais e enviar relatório da região semestralmente para a coordenação nacional. 
Recebe as Fichas de Compromisso da sua região preenchidas e cadastrar no site do 
HC. Recebe a “carta de indicação de coordenador dos pastores das igrejas” e envia 
para o escritório nacional. 

 

 

 



 

	 5	

COORDENADOR ESTADUAL 

O Coordenador Estadual é o contato entre o estado e a Coordenação Regional. 
Escolhido pelo Coordenador Regional com o conhecimento da Coordenação Nacional, 
é responsável pela implantação, divulgação e assistência ao HC no seu Estado 
auxiliando o Coordenador Regional. Deve enviar um relatório geral a cada semestre. 
Organiza os eventos estaduais juntamente com a Coordenação Regional e Nacional. 
Encaminhará à Coordenação Regional todos os relatórios provenientes das cidades 
do seu estado. Deve realizar pelo menos uma visita anual a cada cidade onde esteja o 
HC implantado.  

Cada Coordenador Estadual deverá incentivar os coordenadores do seu estado 
a contribuir com o com o escritório nacional. Dependendo do tamanho do estado e da 
necessidade, o Coordenador Regional juntamente com o estadual, poderá dividí-lo por 
regiões, colocando coordenadores auxiliares. 

 

COORDENADOR DE CIDADE 

Escolhido pelo Coordenador Estadual juntamente com o Regional. Seu 
trabalho é implantar, divulgar e dar assistência ao HC na sua cidade auxiliando o 
Coordenador Estadual. É ele quem faz o contato com o pastor da igreja apresentando 
o HC. Deve ser informado da escolha do Coordenador de Igreja ou Grupos Locais. É o 
elo de comunicação entre as igreja, grupos locais e o Coordenador Estadual. Na falta 
de um coordenador estadual se reportará diretamente ao Coordenador Regional 
devendo enviar todos os contatos de coordenadores da cidade sob sua coordenação.  

Ficará sob a responsabilidade do Coordenador da Cidade uma reunião 
periódica, de preferência mensal, com todos os Coordenadores da cidade devendo as 
mesmas serem agendadas previamente num planejamento anual  para não haver 
conflito com as agendas das igrejas. Presta relatório de eventos e do financeiro 
(enviando à Coordenação Estadual) sobre tudo que for organizado na sua cidade 
inclusive do valor arrecadado em reuniões específicas de Corajosos. O Coordenador 
de cidade deve realizar pelo menos uma visita anual aos grupos de HCs nas igrejas, 
nos grupos locais e uma visita cordial aos pastores das igrejas onde está implantado o 
movimento. Recebe a carta de indicação do coordenador de igreja e envia para a 
coordenação regional. 

 

COORDENADOR DE REGIÃO DE CIDADE  

Em grandes cidades é designado um Coordenador para suas diversas regiões, 
a fim de facilitar a divulgação e a comunicação entre a Coordenação da Cidade e as 
igrejas/grupos locais. Este tipo de coordenação só é designada pelo Coordenador da 
Cidade caso haja necessidade em dividir as tarefas. Em caso de cidades menores não 
existe esta necessidade. O coordenador da cidade deve comunicar o Coordenador 
Regional sobre a divisão de área e quem são os coordenadores. 
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COORDENADOR DE IGREJAS / GRUPOS LOCAIS (Casas, Condomínios, 
Escolas, etc) 

O coordenador de igreja é escolhido pelo pastor(a) da igreja que envia uma 
carta de indicação à coordenação da cidade para conhecimento. É responsável pelo 
contato entre a Coordenação da Cidade e o seu grupo de HCs e pela assistência aos 
mesmos. Na falta de um coordenador de cidade se reportará diretamente a 
Coordenador Estadual. Deve participar de todas as convocações do coordenador da 
cidade ou enviar um representante não podendo sua coordenação ser omissa nessa 
representação. Organiza as reuniões de HCs na igreja ou nos grupos locais que 
poderão ser semanais, quinzenais ou mensais dependendo da disponibilidade do 
grupo.   

Para a implantação de grupo local é necessário um contato com o coordenador 
da cidade (ou coordenador imediato) para abrir o trabalho do HC. Os trabalhos locais 
precisam estar sob a supervisão da coordenação da cidade e cadastrados. O Corajoso 
interessado em abrir o grupo poderá ficar coordenando o trabalho, ou, em parceria 
com o coordenador da cidade escolher uma outra pessoa dentro dos requisitos do 
movimento. 

É importante que este coordenador de igreja e de grupos, tenha pelo menos 
dois auxiliares diretos que tenham conhecimento de todo o andamento do grupo, 
inclusive participando de reuniões de coordenadores e de eventos para este fim. É 
importantíssimo que o coordenador ou alguém da sua equipe tenha endereço de e-
mail e o envie para o cadastro nacional. Fornece a ficha de cadastro para os homens 
que desejem tornarem-se Corajosos e em seguida preenche esses cadastros no site 
do HC. Deve sempre levar ao conhecimento e presta relatórios para a coordenação da 
cidade dos eventos realizados a nível local com o nome do movimento Homens de 
Coragem. 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA O COORDENADOR: 
 

 Quando os Coordenadores são aceitos, entram no cadastro de Coordenadores 
e recebem, além do material para divulgação, informações periódicas que sempre 
deverão passar para os demais coordenadores ou Corajosos conforme for o caso. 
Nunca reter nenhuma informação, todas são importantes, elas são a nossa 
comunicação. 

 O coordenador de região, de estado e de cidade deve sempre procurar o seu 
pastor e a sua igreja para informar do seu desejo de coordenar o movimento. É 
muito importante que a igreja caminhe junto do coordenador, ore por ela e a 
abençoe. 

 Os coordenadores devem ser de fato Corajosos comprometidos com o Termo 
de Compromisso. A liderança será eficaz se ele é fiel, dando exemplo que com 
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certeza os outros homens acompanharão. Este Projeto deve arder no seu coração. 

 Cada coordenador seja de região, estado, cidade ou igreja deverá ter no 
mínimo dois ou três Corajosos que trabalhem diretamente junto com ele, 
acompanhando todo o caminhar do movimento. Quando há liderança 
compartilhada o trabalho flui melhor e não há o risco dos Corajosos desanimarem 
e se dispersarem quando por qualquer motivo o coordenador afastar-se da 
coordenação. 

 Não esqueça de que este é um movimento interdenominacional. Não enfatize 
uma denominação em detrimento das outras. 

 Mantenha sempre a sua coordenação informada do que está acontecendo com 
o movimento na sua localidade, sobre as reuniões, testemunhos, orações 
respondidas, lutas, envie sugestões, isto gera entusiasmo e ajuda mútua. 

 Procure sempre participar com sua equipe dos eventos preparados pela 
Coordenação Regional e Nacional para convivência, reciclagem, e treinamento. 
Nunca deixe de comparecer porque estes movimentos lhe preparam e dão 
ferramentas para exercer seu ministério. Participe também da Reunião Virtual 
Mensal cadastrando para isso um endereço de e-mail (ou Skype), que pode ser o 
do próprio coordenador ou de um auxiliar.  

 Ao assumir a coordenação sua vida passa a ser vitrine, então, esteja sempre 
vigilante, dê ênfase a sua vida devocional, seja um membro compromissado da 
sua igreja, esteja sempre em oração, não esqueça que você está motivando outros 
homens a assumirem um compromisso de viver o Evangelho, como líder e 
sacerdote de seu lar. Tenha alguém a quem prestar conta dos seus atos, nunca 
caminhe sozinho, “…melhor é serem dois do que um….. se um cair, o outro 
levanta o seu companheiro…” (Ec. 4:9,10).  

 No caso dos coordenadores de cidade, estado ou região, esteja em contato 
com a liderança dos seus coordenadores de igrejas ou grupos. Agende uma visita 
aos líderes juntamente com o coordenador, eles gostarão de recebê-lo e você 
poderá avaliar o trabalho que está sendo feito mais de perto. 

 Visite algumas vezes os grupos de Corajosos, nada melhor do que um contato 
pessoal, poder ouví-los é muito importante. Inúmeros líderes se destacaram pela 
capacidade de estar mais perto dos seus liderados e levar pessoalmente liderança, 
encorajamento, esperança e confiança aos seus liderados. Nenhum grupo está 
longe demais para que não seja visitado. 

 Procurar estar sempre na “Linha de frente” observando a situação. Desenvolva 
a prática de observar. 

 Liderar pelo “exemplo” – a melhor forma de conquistar a confiança e o respeito 
dos liderados. O liderado precisa ter confiança no seu líder. Não simular, nunca ser 
hipócrita. 
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 Quando nas visitas, não buscar números nem resultados, mas buscar animar, 
detectar problemas e buscar soluções. O impacto psicológico da sua presença 
muitas vezes “desenterra” os problemas e se revela valioso para que sejam 
tomadas atitudes estratégicas.  

 Incentivar o contato com nosso público alvo – os homens. Caso na cidade 
exista um grupo da MPC (Mocidade para Cristo) e do Desperta Débora, o 
coordenador deve buscar trabalhar em parceria/ um relacionamento de ajuda 
mútua. 

 Fornecer as melhores condições para que o trabalho seja realizado. 

 

FINANÇAS 

 
1) Toda arrecadação financeira do Movimento Homens de Coragem proveniente de 

eventos, vendas, doações, mantenedores e outros, serão revertidos para o 
próprio movimento a nível local, estadual, regional ou nacional. Em nenhuma 
circunstância haverá lucro pessoal sobre esses valores arrecadados. 
 

2) Qualquer arrecadação financeira que envolva o nome do Homens de coragem 
deverá ter a sua prestação de contas entregue a coordenação imediata. Ex: se a 
arrecadação for realizada por um grupo de igreja, o relatório financeiro deverá ser 
entregue ao coordenador de cidade, no caso de cidade ao coordenador estadual 
e assim por diante. 
 

3) Nos eventos realizados por qualquer das coordenações será necessário a 
criação de uma Comissão de Finanças com a participação de três Corajosos 
escolhidos pela coordenação imediata. 
 

4) Eventos de pequeno porte, a nível local, igreja ou cidade, um relatório financeiro 
deverá ser encaminhado ao coordenador de cidade e/ou estado. 
 

5) Eventos como Congressos e Encontros Estaduais ou de qualquer natureza que 
envolva Homens de Coragem, o coordenador do estado promotor deverá estar 
na liderança sob a supervisão do coordenador regional e nacional. 
 

6) Nos eventos como Congressos e Encontros a nível de cidades, estados e 
regiões,  a conta bancária para o depósito das inscrições será a conta do 
Homens de Coragem Nacional. Em nenhuma hipótese deverá essa inscrição ser 
realizada em conta pessoal de coordenadores. 
 

7) Os eventos realizados para levantar fundos para causas específicas como 
financiar congressos e outros, deverão ser submetidos previamente à aprovação 
do coordenador de cidade que prestará relatório ao coordenador estadual e este 
ao regional. 
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8) Semestralmente o coordenador de estado apresentará ao coordenador regional 
um relatório financeiro geral de seu estado e/ou sempre que chegar relatórios 
advindos das várias localidades sob sua coordenação. 
 
 

 
 

DIRETRIZES PARA EVENTOS DE MÉDIO E GRANDE  
PORTE A NÍVEL DE CIDADE, ESTADO E REGIÃO 

 
Esta decisão da coordenação nacional se sustenta no fato importantíssimo de 

que “estamos coordenadores” e precisamos pensar no Homens de Coragem para 
quando chegar um dia nossos sucessores. É extremamente necessário transparência 
e organização. Estas diretrizes passam a valer em todos os eventos realizados a partir 
deste ano de 2014.  

 

Toda inscrição para os eventos de grande e médio porte do Homens de 
Coragem, seja em nível de região, estado ou cidade, deverá ter uma única conta 
bancária para inscrição, a conta nacional do HC. Nenhuma inscrição deverá ser 
realizada através de contas paralelas; 

Toda inscrição para os referidos eventos será realizada através do site do HC, 
não podendo haver nenhuma outra forma de inscrição, no que será 
importantíssimo a orientação dos coordenadores regionais; 

Todo evento deverá ter um planejamento prévio com todas as possíveis 
despesas relacionadas num cuidadoso orçamento estimado; 

Para as despesas pré evento que deverão estar no orçamento estimado, será 
enviado um suprimento de fundos no valor solicitado pela equipe responsável 
pelas finanças do evento para a coordenação nacional juntamente com a 
tesouraria nacional. 

Para casos em que, no momento da solicitação, ainda não tenha na conta 
oficial do evento saldo suficiente para atender de imediato o valor necessário, este 
será repassado tão logo os depósitos dêem entrada, ou em parcelas à medida que 
as inscrições forem entrando na conta. A coordenação nacional, no entanto, 
compromete-se caso haja no caixa nacional suprimento suficiente para atender a 
solicitação, a emprestar o valor para reposição posterior; 

A equipe da tesouraria nacional está à disposição para efetuar os pagamentos 
diretamente aos fornecedores dos serviços, quando possível, facilitando assim o 
trabalho contábil; 

Como orientado neste Manual do Coordenador, deverá sempre haver na 
organização de todos os eventos uma comissão de finanças composta de três 
pessoas que ficará responsável pelo planejamento financeiro inclusive pelas 
solicitações do suprimento de fundos para as despesas pré congresso; 

O suprimento de fundos deverá ter a sua prestação de contas com as devidas 
notas fiscais em nome da Mocidade para Cristo do Brasil; 
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Terminado o evento a equipe organizadora terá o prazo de uma semana para 
enviar um relatório final, com o financeiro, à coordenação nacional do HC; 

Após o fechamento de toda a parte contábil e tendo todas as contas do referido 
evento sido pagas, caso tenha algum saldo em caixa, este será dividido em partes 
iguais entre a coordenação do evento e o HC Nacional; 

Em todos os eventos de grande porte, haverá sempre uma oferta para a 
Mocidade para Cristo Nacional a ser determinada pela organização do evento 
juntamente com a coordenação nacional; 

Nos eventos de Coordenação Regional só poderão colocar material para 
vendas os organizadores que realizam o evento e a coordenação nacional; nos 
eventos estaduais, a coordenação do evento, a coordenação da respectiva região 
e a nacional; nos de cidade, a organização do evento, a respectiva coordenação 
estadual e da região e a nacional. 

A organização do evento custeará a hospedagem, alimentação e traslados dos 
coordenadores regionais, assessor de comunicação, bem como do tesoureiro 
nacional, quando estes se fizerem presentes; 

 
 
 

 

 

PUBLICIDADE E MARKETING 
 

Qualquer tipo de publicidade e marketing que envolva o nome e/ou a 
logomarca Homens de Coragem em camisetas, bolsas, rádio, televisão, imprensa, 
cartazes, folhetos, folders, outdoors, placas, pinturas em muros (só com a autorização 
expressa do dono do imóvel), músicas e outros, deverá ser levado ao conhecimento 
da Coordenação Regional e/ou Nacional para sua prévia anuência. Em nenhuma 
circunstância o nome e/ou a marca Homens de Coragem poderá ser usado sem 
a devida autorização. 

 

 

CAMISETAS 
 

Os modelos de camisetas confeccionados pela Coordenação Nacional e / ou 
Regionais são exclusivos dessas coordenações não podendo ser copiados, pois 
servem de ferramenta financeira para que haja o deslocamento para implantação e 
assistência aos grupos mais carentes e aos locais mais distantes e que exigem uma 
maior despesa. 
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PATROCÍNIOS, PARCERIAS e CONVÊNIOS 

 
1) Nenhum tipo de parceria, convênio, patrocínio deverá ser realizado se vier a 

comprometer a visão da missão – Mocidade Para Cristo – da qual o movimento 
Homens de Coragem faz parte.  

2) Qualquer tipo de parceria, convênio, patrocínio, deverá ser submetido à prévia 
aprovação da Coordenação Regional e Nacional. 

 

 

SOBRE AS REUNIÕES DO HC 
 

 O coordenador deverá chegar ao local da reunião com pelo menos 15 minutos 
de antecedência, permanecendo até o término da mesma. Quando houver algo 
que o impeça, envie um dos auxiliares, nunca cancele uma reunião sem um motivo 
justíssimo.  

 Incentive cada homem a trazer mais um na reunião seguinte, não esqueça que 
o HC é um movimento e o trabalho individual é muito importante. 

 Comece e termine no horário marcado para que os homens possam organizar 
suas agendas. É preciso estabelecer uma programação prévia para que o horário 
seja cumprido, mas não esqueça, permita que o Espírito Santo conduza cada 
detalhe desse momento. Quando o grupo for grande é preciso mais ou menos 
duas horas de reunião, para um grupo pequeno uma hora e meia.  

 Jamais desmotive um homem, fale com amor e paciência, carinho, encoraje-o, 
não faça cobranças, mostre sempre como a presença dele é importante. 

 Seja criativo, as reuniões devem ser dinâmicas, interessantes e todos devem 
ter a oportunidade de participar. É preciso tornar estes momentos agradáveis e 
diferentes. Faça trios de oração mensais e coloque causas comuns além das 
causas pessoais. 

 Não se preocupe se o grupo for pequeno ou grande, a motivação deverá ser a 
mesma e com certeza o Espírito Santo dará estratégias para que esse momento 
seja uma bênção.  

 

O QUE DEVE ACONTECER NAS REUNIÕES DO HC? 
 

 Oração uns pelos outros; 

 Palavra de boas vindas; 
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 Momento de louvor ( uma música ou duas no máximo); 

 Um breve estudo bíblico, objetivo e desafiador; 

 Testemunhos, (cuidado com os prolongados demais). É muito importante que 
aqueles que queiram possam compartilhar suas experiências. Se o grupo for 
grande, divida-o em pequenos grupos e dê a direção de como eles devem 
proceder; 

 Oferta, (caso seja permitido pela liderança da igreja) 

 Uma sugestão é ser oferecido um lanche simples no final, para que haja um 
momento de confraternização. 

 

COMO APRESENTAR O PROJETO HOMENS DE CORAGEM 
 

Antes de tudo, é importante lembrar: nunca ir à uma igreja ou grupo sem que 
haja a autorização do pastor ou do líder local. 

 Quando for à uma igreja ou grupo apresentar o movimento, procure estar em 
oração específica e com alguém orando por sua vida. 

 Sua apresentação pessoal é muito importante, seja sóbrio e discreto, no caso 
de não saber qual a doutrina adotada pela igreja ou grupo a ser visitado. 

 Apresente-se falando algo sobre você, sua família, qual sua igreja, enfim um 
pouco para que possam lhe conheçer. Você ali é o representante do HC. 

 Apresente o HC. Deixe bem claro que é um movimento interdenominacional 
cujo objetivo principal é desafiar os homens a assumirem a liderança espiritual de 
suas famílias. Enfatize que a implantação é local e que eles deverão estar atuando 
na própria igreja. Quais são os alvos, como surgiu, quem é o coordenador 
nacional, o organograma, quem são os HCs, como fazer para ser um HC, como o 
projeto se mantém, os encontros regionais e nacionais, informações adicionais, o 
site. 

 Faça-se sempre acompanhar de um Corajoso que esteja caminhando junto 
com você na coordenação. 

 Deixar sempre que a SUA LIDERANÇA SAIBA ONDE ESTAR INDO e o que 
está fazendo. 
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MODELO DE CARTA 
	

A seguir, um modelo de carta de referência que você precisará durante sua 
coordenação. 

MODELO 1: Carta de Apresentação 

Carta de apresentação do pastor indicando o coordenador 

À Coordenação Nacional do Movimento Homens de Coragem 

 

_______________________________, ___/________/20__ 

Cidade/Estado                                            dia/mês/ano 

Gostaria, por meio desta, de indicar o irmão _____________________________ 
para o cargo de Coordenador do Movimento Homens de Coragem que será 
desenvolvido a partir do corrente mês na Igreja ___________________________. 

 

 

_____________________________________ 

                 Assinatura do Pastor      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Espaço	reservado	para	o	carimbo	da	Igreja	
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ALVOS DO HC 

 

 Homens restaurados pelo Evangelho; 

 Homens assumindo a liderança espiritual de seus lares; 

 Homens dispostos a viver, na prática, o TERMO DE COMPROMISSO do HC; 

 Famílias abençoadas pela liderança do homem/ discípulo de Jesus. 
 
 
 

 

NOSSO TERMO DE COMPROMISSO 

 
 

“Coragem para ser diferente, 

compromisso para fazer diferença” 

 Enquanto eu viver, serei um seguidor de Jesus Cristo, e Ele será o Senhor da minha 
vida. 

 Solenemente, assumo, diante de Deus e da sociedade, total responsabilidade pelos 
meus filhos e por minha esposa, a quem serei fiel e dedicarei honra e respeito. 

 Vou amá-los, protegê-los, servir-lhes e ensinar a eles a Palavra de Deus, como líder 
espiritual e cabeça do lar. 

 Serei um “Pai de Oração”. Com isso quero dizer que assumo o compromisso de orar, 
diariamente, pela conversão deles, pela escola em que estudam e para que eles 
consagrem seus dons e talentos a Deus e a Sua obra. 

 Vou confrontar o mal em todas as suas manifestações, buscar a justiça e praticar a 
misericórdia. 

 Vou amar meu próximo, orar por ele e tratá-lo com bondade, respeito e compaixão. 
 Vou trabalhar, honesta e diligentemente, para prover o sustento da minha família. 
 Vou perdoar os que errarem em relação a mim e pedirei perdão àqueles contra os 

quais agi erroneamente. 
 Vou aprender com os meus erros, arrepender-me dos meus pecados e andar com 

integridade como um homem responsável diante de Deus e da sociedade. 
10Vou trabalhar corajosamente, com a força dada por Deus, para cumprir este 
compromisso pelo resto da minha vida. Assumo, ainda, no caso de algum fracasso, o 
compromisso de começar de novo, sempre na dependência do Pai Celestial. 
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ESTRATÉGIAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS PELO       

HOMENS DE CORAGEM 

 

 Congressos e seminários; 

 Reuniões em Igrejas locais, ou em qualquer lugar onde haja uma liderança ligada 
ao movimento. 

 

 

IMPORTANTE PARA SUA COORDENAÇÃO! 

LOGOMARCA DO HOMENS DE CORAGEM  

• É PROIBIDA QUALQUER ALTERAÇÃO NA LOGOMARCA DO HOMENS DE 
CORAGEM. A LOGOMARCA DEVE E PRECISA SER EXPOSTA E 
RECONHECIDA EM QUALQUER LUGAR COMO ELA É, SEM NENHUMA 
VARIAÇÃO OU MUDANÇA. 

• TAMBÉM É PROIBIDO USAR E COMERCIALIZAR A LOGOMARCA PARA 
QUALQUER OUTRA FINALIDADE, SEJA QUAL FOR A SUA NATUREZA,  
QUE NÃO SEJA PARA LEVANTAR RECURSOS PARA O PRÓPRIO 
PROJETO, PRECISANDO PARA ISSO DA AUTORIZAÇÃO DA  
COORDENAÇÃO NACIONAL OU REGIONAL . 

 
 

 
NUNCA	FIQUE	SEM	ALGUÉM	QUE	O	AUXILIE	NA	

COMUNICAÇÃO.	COMO	ESTAMOS	NA	ERA	DO	COMPUTADOR,	A	
COMUNICAÇÃO	PELA	INTERNET	É	BEM	MAIS	RÁPIDA.	SE	

VOCÊ	NÃO	PODE,	OU	O	SEU	TEMPO	ESTÁ	LIMITADO,	ESCOLHA	
UM	CORAJOSO	ENTRE	SEUS	AUXILIARES	QUE	SEMPRE	ESTEJA	

EM	CONTATO	POR	EMAIL	E	INFORME	SEU	ENDEREÇO	
ELETRÔNICO	À	COORDENAÇÃO	DA	SUA	CIDADE,	ESTADO	OU	
REGIÃO	PARA	QUE	POSSA	SER	CADASTRADO	E	VOCÊ	FIQUE	

POR	DENTRO	DE	TODAS	AS	INFORMAÇÕES	DO	QUE	
ACONTECE	NO	HOMENS	DE	CORAGEM.	ESTE	ITEM	É	DE	SUMA	
IMPORTÂNCIA	PARA	O	DESENVOLVIMENTO	DO	TRABALHO.	



 

	 16	

A logomarca poderá ser utilizada nas cores como no modelo abaixo e poderá ser 
solicitada ao escritório nacional: 

 

                         

 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
Escritório Nacional do Homens de Coragem 

Endereço: Av:João Maurício, 711, Manaíra, João Pessoa – PB   
CEP.: 58038-000 
Fone: (83) 3247-8499, (83) 99966-7704 Tim e (83) 98825-7672 Oi 
E-mail: contato@homensdecoragem.org.br  
Site:  www.homensdecoragem.org.br 
Instagram: homensdecoragem	
Facebook: www.facebook.com/somoshomensdecoragem 
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COORDENADORES DE REGIÕES E CAPELÃO  

 

Centro-Oeste 
Jheder Jacob 
hc.centroeste@homensdecoragem.org.br 
(62) 8214-5667 
 
Região Norte   
Luis Zapata 
(95) 98114-5939  
luiseminario@icloud.com                                                                                       
                                                                   
 
Região Sudeste                         
Onir Prado                    
(21) 99834-7008                                    
onircprado@gmail.com	

Região	Sul		
Leonidas Conke	
(41) 9911-6779/ 8826-3576	
mconke@terra.com.br		
	
Região Nordeste                                     Capelão do HC 
João Elias                                                                    Marcelo Gualberto 
jelias.p.neto@terra.com                                          mgualbertos@gmail.com 
 (83) 9103-9680                                                             (31) 9458-3528 
 
 

 

 

 

Bom Trabalho! 
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