
Jó foi a demonstração clara de um homem que 

sofreu além do que a maioria de nós suportaria, perdeu 

seus 10 filhos, perdeu seus empregados, perdeu seus 

bens, perdeu o respeito de sua mulher e seus amigos 

ainda por cima a saúde, porém, ele é a prova que a 

resiliência é real, pois apesar de um sofrimento intenso, 

teve a capacidade de suportar e tirar lições desse 

período de dor.

Jó é a prova da existência da Resiliência, mas o que é 

isto na verdade?

Resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de 

absorver e suportar situações adversas, conseguindo 

adaptar-se as dificuldades, sem sofrer maiores danos 

psicológicos e emocionais, ou seja, é a capacidade de 

se encontrar estratégia para suportar os momentos de 

sofrimento. A resiliência é quando o indivíduo consegue 

voltar a sua capacidade normal após um intenso 

sofrimento.

Existem algumas dicas que demonstram se o 

indivíduo é resiliente ou não:

1º - Como recebe as notícias ruins ou situações 

problemáticas, se consegue absorver e pensar em 

hipóteses e estratégias para rebater essas situações, o 
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indivíduo é resiliente.

2º - Adaptar-se a momentos difíceis é prova de 

resiliência.

3º -  Saber bloquear ou se defender  de momentos 

difíceis também é sinal de resiliência.

4º - Se não for tomado pelo desespero diante dos 

problemas , é resiliente.

5º - Se conseguir enxergar as situações com 

otimismo, também é resiliente.

6º - Conseguir transmitir para outras pessoas a suas 

experiências ruins com intuito de auxiliá-las, você com 

certeza é resiliente.

7º - Acreditar que esses momentos ruins são 

passageiros, é sinal de resiliência.

8º - Se em meio ao furacão, não passa em sua 

cabeça desistir, você tem muita chance de ser 

resiliente.

9º - Se quando você olha para os momentos difíceis 

que passou, e trata-os apenas como experiência, 

parabéns, você é resiliente.

10º - Ser resiliente é ter a certeza que mesmo não 

conseguindo enxergar sabe que dias melhores virão, e que 

dos dias maus só levará consigo aquilo que te faz crescer.

UM HOMEM RESILIENTE

JÓ, UM HOMEM TEMENTE A DEUS
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