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RESUMO
DO CURSO

O obje�vo deste curso é ajudar você a compreender como as 

crises vivenciadas ao longo da vida nos preparam para a 

realização dos sonhos, muitos deles colocados por Deus em 

nosso coração. Ainda, é sensibilizar você sobre a importância 

dos sonhos, e do tempo de preparo para alcançá-los, ou seja, 

entender como as crises pessoais se ar�culam com sua 

Missão e Propósito. Por fim, você vai entender como Deus 

pode usar estas crises para te preparar para descobrir e viver 

a sua Missão, o seu Propósito. Vamos usar a história de “José 

do Egito” como pano de fundo em nosso percurso.



1. Introdução/pensando na visão

01 Introdução

Aqui você conhecerá a estrutura do curso, seus obje�vos, e o 

que você vai aprender. E já será desafiado a sair do lugar!

02 O livro, o curso, o autor

Um panorama sobre o curso Duras Crises, Grandes Sonhos.

Informações importantes e interessantes sobre o livro, sobre o 
curso e sobre o autor.

03 A gente se acostuma

04 Acostumar-se ou não

Crônica de Josué Campanhã. Ouça e reflita.

Com o que você tem se acostumado?



2. Sonhos e crises

05 Sonhos

Entendendo a relação entre sonhos e crises, e como podemos 

aprender a superá-las.

06 Lista de sonhos

Você tem sonhos, obje�vos ou projetos? Entenda a nossa 

definição de "sonhos".

Vamos criar a sua lista de sonhos?

07 Três perfis / Crises
Três perfis psicológicos diante das adversidades e crises.



3. Aprendizados

08 José

Como e o quê podemos aprender com as crises que acontecem 

em nossa vida.

09 Construindo a história

Breve relato da história de "José do Egito".

Quais foram exatamente os passos da história de José: os 
passos e as crises.

10 Aprender na prática
A melhor forma de aprender é na prá�ca.

11 Aprendizados de José
Vamos iden�ficar os aprendizados de José com as crises, e 
como elas o ajudaram a se tornar o bom governador que ele foi.

12 Aprendizado Pessoal
Como transportar o conceito  de "crise como aprendizado" 

para a sua vivência pessoal.



4. Plantios e colheitas

13 Plantios e colheitas

Entenda o conceito de plan�o e colheita de uma maneira 

diferente do que você imagina e está acostumado.

14 Cores e sabores

Só colhemos o que plantamos. Será?

As crises produzem bons frutos.

15 Revelando os frutos de José
Revelando os 7 frutos que José colheu em suas crises.

16 Qualidades de frutos
Aprendendo a colher bons frutos de crises.

17 Resultados das colheitas
A colheita é uma decisão.



5. As lágrimas

18 Lágrimas e sonhos

Toda crise leva ao sofrimento. Mas nem todo sofrimento vira 

aprendizado. Transforme sofrimento em sabedoria. 

19 Estações da vida

Como as lágrimas se relacionam com os sonhos.

A vida é um eterno recomeço.

20 As lágrimas de José
Quantas vezes José chorou ao longo de sua vida?

21 As suas lágrimas, as suas pérolas
Relacione as suas crises às sua realizações.



6. Os lemas dos sonhadores

22 Lemas de sonhadores

Tenha acesso a sabedoria acumulada ao longo de gerações.

23 Lemas para as crises

Todo sonhador tem um lema que aprendeu durante uma crise.

Alguns lemas, ou palavras de sabedoria, para atravessar 
momentos de crise.

24 Meus lemas pessoais
Desenvolva os seus próprios lemas pessoais.



7. Legados

25 Sonhos e legados

Conheça uma nova definição de legado a ser deixado para as 

próximas gerações.

26 O que é legado?

Um sonho realizado deixa um legado.

O que é um legado, da perspec�va de um sonhador-realizador.

27 Legados
Os 4 �pos de legados.

28 Sonho maior
Entendendo e criando um sonho maior do que você mesmo.

29 Todo mundo tem influência
Influência é liderança. Aprenda a usar a sua de maneira 
posi�va.



8. De hoje em diante

30 De hoje em diante

Como juntar tudo o que você aprendeu de uma maneira clara e 

organizada, para sonhar e realizar.

31 Firmeza e Persistência

Começando a �rar os sonhos do papel.

É preciso desenvolver a firmeza e a persistência.

32 Plano de Ação
Aprenda a criar um plano concreto e obje�vo para �rar os seus 

sonhos do papel.

33 Agora é com você 
O fim. Ou melhor, o começo da sua nova vida.


