
 
 
 
 

 

Nada além de sentimentos – Parte 5 
 

NEM SEMPRE VOCÊ DEVE AGIR DE ACORDO COM SEUS 
SENTIMENTOS 

 
Há muitos anos, conheci um jovem que era tão ferozmente 

competitivo nos jogos de beisebol que tinha acessos de fúria. Com 
pouco mais de 20 anos de idade, foi expulso de vários jogos por jogar 
o taco longe, chutar a terra, bater os pés no chão e xingar os juizes. 
Ele era movido pelo desejo de ser extremamente competitivo. Sentia 
que tinha que ganhar. Permitia que seus impulsos anulassem o 
melhor dele. Tais impulsos não só vinham à tona como também o 
dominavam durante todo o jogo. Chegou ao ponto de seus colegas de 
time o evitarem o máximo que podiam. 

Durante o Campeonato de Beisebol de 1991, o rebatedor 
Rob Dibble, do Cincinnati Reds, considerado por todos o melhor 
jogador  da temporada, anunciou que iria procurar aconselhamento 
para ajudá-lo a controlar seus impulsos. A decisão foi tomada 
quando, entre outros incidentes, ele atirou uma bola, com raiva, na 
torcida e acabou machucando um espectador. Acertou, ainda, uma 
bolada nas pernas de um jogador adversário. Neste segundo caso, 
afirmou que a bola “escapara de sua mão”, mas as pessoas que o 
conheciam duvidavam dessa versão. 

Este homem teve a chance de ser um dos maiores 
jogadores de beisebol de todos os tempos, mas perdeu-a porque não 
conseguia controlar suas emoções. 

Agir desse modo, controlado pelos sentimentos é, muitas 
vezes característico de um comportamento controlador. É quase 
sempre verdade que, ao deixarmos os sentimentos virem à tona 
dessa forma, o fazemos com um propósito. Não raro conseguimos 
impor nossa vontade sendo vigorosos, explosivos, ou – no outro 
extremo – sendo retraídos, tímidos ou temperamentais. 

Um exemplo de controlador do “tipo quieto” é a esposa 
“depressiva” que reclama o tempo todo da falta de atenção do 
marido. O que ela está fazendo na verdade é exercitando uma forma 
neurótica de chamar a atenção. É uma maneira de manter o marido 
sob controle. 

Já conversei com pessoas que admitiram terem agido 
imprudentemente, mas se defendiam dizendo: “Sou assim mesmo, 
não posso fazer nada”. Errado. Essa pessoa está dizendo: “Recuso-
me a mudar. Não quero nem mesmo tentar”. Isso é lamentável. 



Você pode ficar furioso e desejar dar um soco no nariz de 
alguém – e não há problema em se sentir assim -, mas é importante 
encontrar uma forma aceitável de expressar tais sentimentos. 

Suponha que, num restaurante, a garçonete tenha sido 
extremamente grossa com você. É possível que você se sinta irritado 
e pense em expressar sua raiva a ela e ou ao gerente. Uma forma de 
expressar como se sente é simplesmente não deixar nenhuma 
gorjeta. Entretanto você não está lidando muito bem com a situação 
se der uma rasteira na garçonete quando ela estiver passando com 
uma bandeja cheia, ou se a empurrar ao sair do restaurante. 

Repito que você precisa encontrar uma forma aceitável e 
construtiva de expressar suas emoções – principalmente no 
casamento. Quando se trata de relacionamento conjugal, é 
importante expressar os sentimentos de modo não ameaçador e o 
mais amoroso possível. 

Na Bíblia, o Livro de Efésios contém um formidável 
conselho, ao exortar os leitores a não permitirem que “o sol se ponha 
sobre a vossa ira” (Ef. 4:26). Em outras palavras, não durma com 
sentimentos reprimidos em relação ao seu cônjuge. Expresse-lhe o 
que você sente e não deixe no ar problemas não resolvidos. Trate o 
problema no momento em que ele surge, e se sentirá bem melhor no 
dia seguinte. 

Um último pensamento: embora seja importante saber 
como você se sente, é mais importante ainda perceber que os 
sentimentos mudam, portanto, você não deve permitir que eles 
controlem sua vida! Suponha que alguém feche você no trânsito. 
Deixar-se levar por seus sentimentos pode significar envolver-se num 
acidente. É melhor sobrepujar os sentimentos e fazer o que é correto. 

 
Kevin Leman 

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

 


