
 
 
 
 

 
Nada além de sentimentos – Parte 3 

 
VOCÊ TEM O DIREITO DE EXPRESSAR SEUS SENTIMENTOS 

 

Já que suas emoções não podem ser consideradas certas nem 
erradas, você tem o direito de expressá-las. E o que acontece quando 
você quer compartilhar, mas se depara com um grande muro de 
resistência? 

Penso em Betty Jane, de 24 anos, que em inúmeras ocasiões 
tentou expressar seus sentimentos de desprezo, preocupação, 
frustração, medo e raiva sobre seu mau relacionamento com o 
marido. Todas as vezes que começava a falar de seus sentimentos, 
ele passava por cima dele e lhe dizia sem rodeios que parasse de 
criticá-lo. 

Finalmente, seguindo minha orientação, Betty Jane escreveu 
uma carta de amor e enviou-a ao local de trabalho do marido. Ele 
não a ouvia quando tentava comunicar-se verbalmente; minha 
esperança, e a dela, era que ele prestasse atenção às palavras 
escritas por ela. 

A carta funcionou; o marido a leu. Pareceu compreender, e 
nós iniciamos o processo de ensinar este jovem casal a se comunicar. 

Se você consegue se expressar verbalmente, ou se seu 
cônjuge ou ente querido não ouve você, recomendo-lhe com 
franqueza que se sente e escreva uma carta. Uma palavra de 
cautela: se você começar a carta com as palavras: “Querido Bobão”, 
corre o risco de ela não ser lida. Evidentemente estou brincando, mas 
o ponto é que a carta deve expressar o que você quer dizer da forma 
mais gentil e digerível possível. Lembre-se de que seu objetivo é abrir 
a porta para uma comunicação melhor, e não fechá-la com força. 

Se seu cônjuge está abrindo seus sentimentos mais íntimos 
para você, tente ser o mais sensível possível. Há pessoas que não 
conseguem controlar o desconforto que sentem ao serem obrigadas a 
lidar com emoções verdadeiramente humanas. Conheço algumas que 
não conseguem lidar com alguém que compartilha uma tristeza. 
Quando, por exemplo, um amigo perde um ente querido, é 
totalmente errado evitá-lo com afirmações como: “Agora você tem de 
seguir com sua vida”, ou “Deus sabe o que faz”. 

É muito melhor colocar a mão no ombro do amigo que sofre 
e chorar com ele – ou apenas demonstrar que você se importa. É 
triste ver que em nossa sociedade temos medo de estender a mão e 



ajudar as pessoas. É patético quando alguém se interessa por nós e 
reagimos negando seus sentimentos, sejam os dele, sejam os nossos. 

Como começar a compartilhar seus próprios sentimentos 
para poder entender os sentimentos daqueles que o rodeiam? Uma 
maneira é dispor-se a reservar um tempo para sentar e conversar um 
com o outro. Não podemos ler os pensamentos de uma pessoa, 
embora insistamos nisso muitas vezes. Há momentos em que você 
tem de falar, e outros em que tem de perguntar. 

Comece hoje a compartilhar seus sentimentos. Encoraje seu 
cônjuge e seus filhos a expressarem honestamente os sentimentos, e 
esteja especialmente sensível a eles. 

 

Kevin Leman 

(O Sexo Começa na Cozinha, ed. Mundo Cristão) 

 


