
O Livro de Jó é conhecido por muitos, devido a 

história de sofrimento, dor e superação de Jó diante das 

adversidades, porém, é muito importante entender o 

que realmente foi crucial para que essa volta por cima 

de Jó acontecesse, nós conhecemos como confiança.

Mas o que significa confiança?

Conhecer uma pessoa não significa que você confia 

nela, porém confiar em alguém significa que você a 

conhece.

Confiança significa uma segurança íntima com que 

se faz alguma coisa, firmeza de ânimo, intimidade e 

crédito que se dá a alguém. 

A confiança é uma qualidade que o ser humano 

tem perdido, já que a sociedade obriga o homem a 

não confiar em ninguém, é a famosa frase que os bons 

pagam pelos maus.

Mas o homem nasce com a necessidade de confiar, 

e desde sua infância faz parte do seu cotidiano, 

demonstração esta quando um bebê sai do colo da 

mãe e chora, retornando cessa o choro demonstrando 

segurança e confiança na figura materna o qual pode se 

transferir ao decorrer do tempo para figura paterna.

O homem por toda sua vida precisa confiar em 

alguém, pois a própria bíblia quando relata que Deus 

vê que não é bom que o homem fique só, Ela faz uma 

adjutora, uma auxiliadora, alguém que o homem 

pudesse contar e confiar.

O grande problema dos dias de hoje, é que a 

maldade do homem trouxe um obstáculo para as 

pessoas confiarem umas nas outras, porém é muito 
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importante ter alguém com quem possamos contar em 

nossas vidas.

Mas a pergunta que fica é: Como saber em quem 

posso confiar? Quais as características dessa pessoa?

Talvez estas sejam perguntas difíceis de responder, 

principalmente para quem já passou por decepções e 

traumas com pessoas que já confiaram um dia, mas para 

esse tipo de situação temos outra pergunta: Essa pessoa 

que te decepcionou era realmente digna de sua confiança?

Existem algumas características que devem ser 

analisadas na pessoa que poderá ser alguém de 

confiança para você, a eficácia dessa análise não é 

integral, porém pode minimizar muito a chance de erro.

1º-  Como essa pessoa se porta diante de 

circunstâncias de pressão, ela se mantém com a 

verdade ou mente para se livrar?

2º- O que ela pensa da verdade? 

3º- O que essa pessoa fala de outros amigos longe 

deles?

4º- Consulte pessoas do seu vínculo como pai e mãe, 

e pergunte suas opiniões sobre esta pessoa.

5º- Faça uma análise fria sobre o comportamento 

rotineiro dessa pessoa e veja se este perfil se encaixa a 

uma pessoa que você confiaria.

6º- Como essa pessoa trata a fé? Ela confia em Deus?

7º- Quais os valores morais que essa pessoa traz 

consigo?

8º- O que ela pensa da empatia?

Escolha bem em quem confiar, pois essa pessoa fará 

parte dos momentos mais importantes de sua vida.
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