
Sempre se ouve falar que confiança é importante, 

e é mesmo, porém existe algo que sempre deve andar 

junto com a confiança, a atitude. Confiança sem atitude 

não passa de mera expectativa, é necessário confiar, 

mas também agir diante de algo que nossas mãos 

possam alcançar.

Exemplo disso é a pessoa que confia que Deus 

mudará o quadro de sua empresa que passa por 

dificuldades, Deus fará a parte dele mas isto não o 

exime da sua parte, ou seja, melhorar a empresa 

naquilo que você consegue fazer, pintar a sala, buscar 

clientes, fazer algo que antes você pagava para alguém 

fazer e etc.

As atitudes são fundamentais, mas a correria 

do dia-a-dia não nos deixa pensar e nem analisar o 

quanto é importante nossa atitude, seja para com 

o próximo, para com nós mesmos ou com a própria 

sociedade, vivemos de forma alucinada e infelizmente 

não percebemos o quanto as nossas atitudes podem 

beneficiar ou prejudicar o meio em que vivemos.

As nossas atitudes representam não somente o que 

pensamos, mas também quem somos, e por isso é 

extremamente importante saber conduzir cada ato de 

nossa vida.

O indivíduo espera a mudança da sociedade através 

de seus representantes legais, porém, há um engano 

nesta percepção, pois a mudança social começa com a 

nossa conduta diária.

Atitudes simples como bom dia, obrigado, até logo 

e por favor podem até parecer algo simples mas fazem 

toda a diferença em meio aos indiferentes.

Um sorriso a quem está triste, uma mão amiga 

para quem está caído ou pão para quem tem fome, 
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são atos que começam a criar uma reação em cadeia, 

pois aquele que não foi desprezado quando precisou, 

quando tiver condições, não desprezará o próximo que 

também necessitar.

As atitudes do indivíduo também são 

completamente responsáveis por seus sucessos e seus 

fracassos, pois tudo que o ser humano conquista, está 

embasado em sua conduta. 

Atitudes coordenadas, bem aplicadas e pensadas 

são fatores imprescindíveis para o sucesso em todos os 

âmbitos da vida, temos bons exemplos como o jovem que 

é aplicado no estudos, não age com excessos, tem foco e 

se condiciona a priorizar seu objetivos, com certeza terá 

sucesso na vida profissional, porém, quem tem atitudes 

desordenadas e desorganizadas terá que assumir a 

condição do fracasso causado por sua própria conduta.

É interessante saber que as pessoas que fracassam 

em alguns momentos da vida, devem ter a atitude 

de reconhecer e a atitude de melhorar sua conduta, 

pois um grande problema do homem natural é querer 

justificar seus fracassos responsabilizando outras 

pessoas ou condições.

 Até na vida espiritual, a fórmula é a mesma, existe 

um versículo que retrata muito bem esta realidade.

“O que encobre suas transgressões, nunca 

prosperará; mas o que confessa e deixa, alcançará 

misericórdia”, Pv 28.13.

Este versículo retrata que aquele que toma atitude 

de reconhecer seus erros, confessá-los e abandoná-

los, alcança a misericórdia de Deus, mas são atitudes 

pessoais e intransferíveis, isso significa que ninguém 

pode ser responsável pelo sucesso e fracasso, a não ser 

você mesmo.

A CONFIANÇA E A ATITUDE

CONFIANÇA, UM SINAL DE FÉ!
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