
O Que É Ser Cortês?



Ser cortês é ter educação e consideração pelos outros.

Deixe que eu 
levo pra você. Êpa! Tudo bem. Vou 

te ajudar!



Obrigada por 
passar isto! Com licença.

É ser educado e usar palavras como “por favor” e 
“obrigado”.

Errado Certo



…e aí  
seguimos pelo 
corredor. … Com licença, 

por favor.

É estar ciente dos sentimentos dos outros, e ter ciência do 
que os faria feliz.

Errado Certo



 …e a bicicleta 
vai bem rápido. …

Oi, Toninho! 
Estamos falando 

da bicicleta do meu 
irmão. …

Magoa e é rude ignorar as pessoas ou deixá-las fora de uma 
atividade ou conversa. 

Errado Certo



Você pode ir 
primeiro!

Obrigada!
Que crianças 

gentis.

Quando você demonstra gentileza nas pequenas coisas, 
quando é cortês e tem bons modos, isso também é uma 

maneira de demonstrar amor por Jesus.



Quando pratica ser cortês, está sendo amoroso e gentil com Jesus 
também, porque está demonstrando amor às pessoas que Ele criou. 

Obrigada por 
preparar o piquenique 

pra nós, mamãe.

É um prazer, 
querida.

Posso ajudar a 
carregar as coisas!

Também é um exemplo para os outros de como Jesus é.



Obrigado por 
avisar.

Estamos indo 
ali pegar 

amoras, pai.
Huuum, olha só 
aquelas amoras 

suculentas!!

As pessoas apreciam quando os outros são atenciosos e 
educados com elas. 



Obrigado por 
esperar por 
mim, Carina!

Geralmente as pequenas coisas é que são importantes. Um ato 
simples de boa educação pode fazer alguém se sentir apreciado e 

que se importam com ele.

Vou deixar  
para o João 

pegá-las.

Errado Certo



Você pode fazer 
centenas de coisinhas 

ao longo do dia 
para deixar a vida 

de alguém mais feliz 
por causa da sua  

gentileza. 



Uma maneira fácil de se certificar de que é gentil e cortês em 
tudo o que faz é seguir a regra de ouro de Jesus de “fazer aos 

outros o que gostaria que lhe fizessem” (Mateus 7:12).

Jesus, de que maneiras 
posso demonstrar 

consideração aos outros? 
Por favor me diga.

Você pode pedir para Jesus lhe dar ideias de maneiras para 
praticar ser cortês cada dia!



Faça com seus pais ou 
professor, uma lista de 
coisas que pode fazer 
para ser cortês com 
outros, e depois tente 
colocar em prática 
cada dia!

S&S link: Edificação de Caráter: Valores e Virtudes: Cortesia-1a

Autoria de Tomoko Matsuoka e Christi S. Lynch. Ilustrações de Alvi. 
Design de Yoko Matsuoka. Tradução Denise Oliveira. 
Copyright © 2010 A Família Internacional


