PEQUENOS TEXTOS SOBRE A CONFIANÇA
Extraídos de grain de sel, grines de vie, Mosaiques
- A criança tem tanta necessidade de confiança como de alimento!
- Sem o olhar positivo do adulto sobre a criança, ela não pode nem crescer, nem entrar em relação,
nem encontrar confiança em si.
- Confiar em alguém, é fiar-se nela, acreditar que eu posso contar com ela.
- A confiança supõe também uma reciprocidade: aquele em quem eu creio deve responder à
esperança que eu deposito nele e dar-me sinais que ele é digno de confiança.
- O olhar de confiança revela ao outro os recursos da sua energia vital
- A confiança merece-se!

TEXTOS BIBLICOS DE CONFIANÇA
Tudo posso naquele que me fortalece.
Filipenses 4:13
Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas
os que te buscam.
Salmos 9:10
Alguns confiam em carros e outros em cavalos,mas nós confiamos
no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem,mas nós nos erguemos e estamos firmes.
Salmos 20:7-8
Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus.
Salmos 31:14
Como é feliz o homem
que põe no Senhor a sua confiança,e não vai atrás dos orgulhosos,
dos que se afastam para seguir deuses falsos!
Salmos 40:4
Deus é a minha salvação;terei confiança e não temerei.O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o
meu cântico;ele é a minha salvação!"
Isaías 12:2

"Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim.
João 14:1
Eu, porém, confio em teu amor; o meu coração exulta em tua salvação.
Salmos 13:5
Não temerá más notícias; seu coração está firme, confiante no Senhor.
Salmos 112:7
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; reconheça o
Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.
Provérbios 3:5-6
É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor
do que confiar em príncipes.
Salmos 118:8-9
Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei.
Que poderá fazer-me o homem?
Salmos 56:10-11
Confie no Senhor e faça o bem;assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no
Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e
ele agirá: ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é
inocente.
Salmos 37:3-6
Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a Rocha eterna.
Isaías 26:4
"Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma
árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro.
Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas
estão sempre verdes; não ficará ansiosa no ano da seca nem deixará de dar fruto".
Jeremias 17:7-8

PENSAMENTOS DE CONFIANÇA DE LUIZA ANDALUZ
- A confiança em Deus é caminho seguro nas dificuldades da vida
- Coragem e confiança! O coração de Jesus revela-se, em excessos de amor, mesmo depois de
ingratidões sem fim.
- Deus tem muito para nos dar e a nossa confiança agrada-lhe.
- Sejamos fiéis às inspirações da graça; nada devemos temer, porque é o Senhor que nos conduz.
- Nunca me canso de escrever a tintas de ouro a palavra confiança: o Senhor acode sempre a quem
nele confia.
- Deus é bom, ama-nos, tudo pode a nunca falta a quem nele confia!

UMA QUESTÃO: O que quer dizer ter confiança em alguém?

Uma criança de 6 anos pergunta: Alguém responde e exemplifica:
É bom poder confiar em alguém! Sem confiança, não poderíamos viver uns com os outros
A Lara fez algo de errado, à noite na cama ela é devorada pela culpa. Ela tem medo de ser
repreendida, mas especialmente de não mais ser amada!
Então, quando a mãe lhe pergunta ternamente o que há de errado, Lara atreve-se a enfrentar a
vergonha e libertar-se do peso que o sufoca. Depois de lhe explicar o quanto é importante para ela
confiar na filha, a mãe tranquiliza-a sobre o amor que tem por ela e que não enfraqueceu. A criança
então experimenta a alegria profunda de se sentir completamente amada, apesar de sua culpa.
É bom sentir que alguém te ama, e que esse sentimento é compartilhado! É importante explicar às
crianças que a confiança pode ser expressa de maneiras diferentes. O que tem a ver com os pais é
muitas vezes o mais marcante. As crianças sentem o quanto isso é precioso porque as ajuda a
superar seus medos. A criança que aprende a andar de bicicleta de repente sente-se com força
para começar porque o pai lhe sussurrou: "Vai em frente, tu és capaz. Eu confio em ti!
Nós também podemos deixar a criança imaginar: "E se não confiarmos, poderemos viver juntos?
Podemos ser amigos no pátio da escola, aprender coisas novas, atravessar a rua ou ser tratados
pelo médico ... ou o dentista? "
Talvez seja necessário explicar-lhe também que a confiança entre amigos é construída pouco a
pouco, como se acrescentam as pedras de uma casa que se constrói. Sem negar que às vezes há
pessoas que não querem confiar, porque nos fazem sentir desconfortáveis ou nos levam a fazer
coisas que consideramos perigosas a todos os níveis. Cabe-nos ensinar a criança a ouvir essa
pequena voz interna que sabe o que é bom para nós ... e fazê-la capaz de superar decepções e
fracassos para confiar de novo.

Como Deus confia?

Deus acolhe de novo com uma alegria profunda «vai à procura do que anda perdido». Em Jesus
vemos como Deus não nos condena. O amor de Deus é incondicional, Ele confia sempre de novo
em cada um de nós.

