
Tenho medo de confiar nas pessoas 

 Nós seres humanos temos vários medos, uns mais diferentes do que outros, assim 

estamos tratando nessa série, e hoje iremos falar sobre o medo de confiar nas pessoas, 

porém você sabia que esse medo tem um nome? Se chama Pistantrofobia, quem sofre de 

pistantrofobia tem medo de confiar nas pessoas por ter tido experiências negativas no 

passado, ou simplesmente não consegue confiar nas pessoas. 

 Nesse estudo teremos como base o versículo 5 do capítulo 17 do livro de Jeremias 

que diz o seguinte: “Mensagem o Eterno: Maldito é o homem forte que depende de 

simples seres humanos, Que se acha capaz de resolver tudo no braço, e põe o Eterno 

de lado, com desprezo!”, esse versículo está inserido em um contexto que o profeta tinha 

que denunciar o pecado do povo; pois os líderes de Judá estavam propensos a ter a sua 

confiança em seus aliados políticos e se apoiar em braços humanos do que depender do 

poder de Deus. 

 Podemos afirmar que não é um medo bobo, e aqui eu não quero menosprezar ou 

exaltar tal medo, é que simplesmente em algum momento da nossa vida, nós já passamos 

por isso, em algum relacionamento, ou até mesmo em relação a amizades, lembro-me de 

uma vez, ainda jovem, que eu queria namorar uma menina, e ai ela falou tudo bem, porém 

dias depois do nada ela falou que não queria mais nada, isso me deixou perplexo, e 

realmente durante um tempo fiquei com receio de me relacionar com alguém, agora vejo 

que passei por esse medo. 

 Como qualquer outra fobia, o medo é irracional, são manifestados inúmeros 

sintomas físicos na presença do estímulo que desencadeia o medo, nesse caso, a 

possibilidade de envolver-se e confiar em alguém novamente e muito complicado, e ai 

nosso corpo tem alguns resultando como, estresse, dores musculares, taquicardia, entre 

outros. No caso da pistantrofobia, os prejuízos podem ser bem significativos, levando ao 

isolamento social, limitando e dificultando a qualidade de vida e, principalmente, 

prejudicando a retomada da vida afetiva. 

 Eu acredito que esse medo tem uma ligação direta com o coração, com isso 

podemos seguir a história de Jeremias para o versículo 9 e 10 parte “a” do mesmo capítulo 

que diz o seguinte: “O coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma 

que ninguém consegue decifrar; Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a 

mente...”, pois no coração está tudo o problema, e como afirma o profeta ele é enganoso, 



muitas das vezes temos a seguinte fala: “Se eu me conheço bem...”, no entanto não 

conhecemos de fato nosso próprio coração, pois somente Deus conhece o que está dentro 

do nosso coração e em nossa mente. 

 A pistantrofobia costuma afetar mais comumente as relações de casais, alguns 

estudos indicam, inclusive, que os sintomas se intensificam a partir dos 35 anos, sendo 

ainda que pessoas somente consiga manter relações superficiais. Alguns sinais de que 

essa falta extrema de confiança pode ser, na verdade, indício de uma fobia são: 

• Medo incontrolável de manter relações profundas, pensando que invariavelmente 

haverá uma traição ou interesses ocultos; 

• Tendência a não se implicar nas relações, nem em se esforçar para mantê-las. Fica 

restrito a conviver apenas com aquelas pessoas em que a sintonia é inquestionável; 

• Evita situações que impliquem contato social, especialmente temendo ser alvo de 

críticas; 

• No campo emocional, dificilmente correrá riscos; 

• Mantém uma postura fechada e atua como se tivesse um escudo protetor. Assim, 

não consegue ter relações pessoais. 

Podemos concluir que a única forma de superar esse medo, é confiar em Deus é 

acreditar que ele nos ama e tem o melhor para nós. Temos que crer que Deus está no 

controle de tudo e nada fugirá à sua vontade. Sabemos que poucas coisas nos 

machucam mais do que ver a nossa confiança ser traída. Depois de perdida, muitas 

vezes a confiança não pode ser recuperada. Mas a boa notícia é que Deus nunca vai 

nos trair, pois Ele é fiel, e assim finalizo essa aula com o seguinte texto bíblico, 

Salmos 34 - 4 “O Eterno me encontrou mais que necessitado e me libertou dos meus 

medos”. 

 


