
LIÇÃO 04    DO SOFRIMENTO A RESTAURAÇÃO 

Não foi só o sofrimento que marcou a vida de Jó, a esperança 

em Deus e também em dias melhores fez toda a diferença.

A esperança é um sentimento que pode ser mais importante 

do que se imagina, pois ela contém a confiança de que por mais 

difícil que seja o momento, a certeza de que tudo vai dar certo 

se sobrepõe as adversidades.

Existem três tipos de pessoas: as que vivem constantemente 

alicerçadas na esperança, as que só buscam a esperança em 

momentos de crises e as que não tem esperança em momento 

alguma, essas são conhecidas como pessimistas.

“Ter esperança é um sinal de saúde mental”, acredita a psicó-

loga Lilian Graziano, diretora do Instituto de Psicologia Positiva 

e Comportamento. “A depressão seria a total ausência de espe-

rança, quando a pessoa não vê mais luz no fim do túnel”.

A boa notícia é que estudiosos descobriram que a esperança 

pode ser apreendida, diante da capacidade do cérebro criar no-

vas conexões cerebrais, chamado Neuroplasticidade.

Para esse treinamento, estar próximos de amigos e estimular 

a fé podem ser extremamente eficazes.

Alguns estudiosos tratam a esperança ou a falta dela como 

fator genético, porém, é muito mais aceito, que o meio influen-

cia as pessoas a serem esperançosas ou não.

O psicólogo Anthony Scioli, da Keene State College, ligada à 

Universidade de New Hampshire, divide a esperança em dois 

tipos: a fundamental, baseada no caráter e na formação do in-

divíduo, e a que ele chama de “esperanças últimas”, relaciona-

das a objetivos específicos, como uma cura ou uma promoção 

no trabalho. A primeira é a mais importante. “Ela é derivada, 

principalmente, da conexão com os primeiros cuidadores da 

pessoa. Cuidadores esperançosos tendem a transmitir calma e 

resiliência, assim como valores religiosos. Em outras palavras, os 

componentes básicos da esperança são ligações afetivas (con-

fiança e abertura), maestria (objetivos de longo prazo), recursos 

de enfrentamento de riscos e uma dimensão espiritualizada da 

vida. Qualquer coisa que impacte esses quatro aspectos molda 

a formação da esperança”, ele diz.

Para quem serve a Deus, a esperança foi gerada no coração 

a partir da ressurreição do Senhor Jesus.

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, 

segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para 

uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os 

mortos”, 1Pe 1.3.

A importância da esperança
#conectou?

2º Trimestre de 2019:  A Grandeza dos Livros Poéticos

Página 1  de 1


