
 

 

 

COMO LIDAR COM NOSSAS EMOÇÕES! 
 

Hoje finalizamos a nossa série “estamos sob 

nova direção”. Na semana anterior, estudamos sobre 

a necessidade de mudar a maneira como pensamos. 

Se não mudarmos a nossa maneira de pensar, de uma 

mentalidade mundana para uma mentalidade cristã, 

nunca seremos transformados. 

O fato é que muitas vezes entendemos isso, 

mas não conseguimos sentir isso. Por isso, hoje 

vamos estudar sobre como lidar com nossas emoções, 

para que sejamos capazes não apenas de pensar certo, 

mas de sentir certo, para experimentar e comprovar a 

boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 

Precisamos compreender que a emoção e os 

sentimentos são muito importantes e exercem um 

papel fundamental em nossa vida. 

Vejamos o que Jesus disse em Marcos 

12.29-30: 

Respondeu Jesus: “O mais importante é este: 

‘Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o 

único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o 

seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu 

entendimento e de todas as suas forças”. 

Observe que Jesus deixa claro a necessidade 

de amarmos com todas as nossas forças, com tudo o 

que somos e o que temos e por isso devemos o adorar 

apaixonadamente e emocionalmente. 

É necessário entendermos que o “sentir” é 

um dom de Deus e as emoções nos fazem humanos, 

porém há extremos que devemos evitar, tais como: 

(1) o emocionalismo, quando se considera 

que a única coisa que importa é como eu me sinto e, 

se me sinto bem, deve estar certo. Muitos vivem 

assim hoje, e o objetivo maior de sua vida é sentir-se 

bem. Sentir-se bem pode se tornar um ídolo. 

(2) o estoicismo, quando se afirma que os 

sentimentos não são importantes e até devem ser 

evitados. Mas que bom que Deus colocou na Bíblia o 

Livro de Salmos, onde cada uma das várias emoções 

e sentimentos humanos são apresentados, e são tão 

valorizados e úteis. 

Importante mencionarmos que entendendo os 

extremos a ser evitados vamos em três pontos 

conversar sobre a importância de se controlar as 

nossas emoções. 

1º) Nossos sentimentos são pouco 

confiáveis. É necessário compreender que em alguns 

casos as nossas emoções podem nos conduzir na 

direção errada. 

 

Por exemplo: “não estou com vontade ou não 

gosto de ler a Bíblia”; “hoje não estou com desejo de 

ir ao GF ou ao culto”; “Se estou sentindo esta 

paixão tão forte, então deve ser de Deus”. 

É por isso que Provérbios 14.12 afirma que 

“Há caminho que parece certo ao homem, mas no 

final conduz à morte”. E em Jeremias 17.9 está 

escrito: “O coração é mais enganoso que qualquer 

outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz 

de compreendê-lo?” 

 

2º) Devemos deixar de sermos facilmente 

manipulados. 

É bem verdade que muitos de nós quando 

somos guiados apenas por sentimentos, normalmente 

somos influenciados e até manipulados pelos outros 

ou pela mídia. 

Um exemplo de momentos em que somos 

manipulados são em algumas compras que 

realizamos. Muitos de nós, por um sentimento 

momentâneo, chegam a comprar coisas que não 

precisavam. 

Em Provérbios 25.28: “Como a cidade com 

seus muros derrubados, assim é quem não sabe 

dominar-se”. E pior ainda, é que o Diabo é mestre 

em usar emoções negativas para nos manipular, e 

consegue fazer muitos estragos em nossa vida. Por 

isso 1 Pedro 5.8 nos alerta: “Sejam sóbrios e vigiem. 

O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como 

leão, rugindo e procurando a quem possa devorar” 

 

3º) Queremos agradar a Deus. Entenda que 

Deus não pode ser Deus na nossa vida, se as nossas 

emoções nos governarem! Precisamos deixar o 

Espírito, e não os sentimentos, guiar a nossa vida. 

Leia Romanos 8.6-8. 

 

Conclusão: A Bíblia nos ensina:“Certamente 

morrerá por falta de disciplina; andará cambaleando 

por causa da sua insensatez” (Provérbios 5.23). É 

necessário mencionarmos que muitos se perdem por 

causa de sua tolice, por falta de autocontrole. Quando 

entregamos o nosso coração a Jesus, que inclui as 

nossas emoções, devemos entender que Jesus quer 

ser o Senhor de nossos sentimentos também, para nos 

conduzir a uma vida abençoada. 
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“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 

transformem-se pela renovação da sua mente, para que 

sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 

agradável e perfeita vontade de Deus.” Romanos 12.2 


