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O sentimento de Cristo 

 

segunda-feira 

Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, 

subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus; antes, a si 

mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de 

homens; e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se 

obediente até à morte e morte de cruz. (Filipenses 2.5-8) 

O apóstolo Paulo nos convida a compartilharmos de um sentimento, de uma disposição de 

coração. Um sentimento de entrega absoluta e incondicional, de renúncia e 

esvaziamento, humildade e coragem. O amor exige esse sentimento. Para amar, Deus 

escolhe a via da não onipotência, da humilhação e da obediência. O autor de Hebreus nos 

diz que a salvação veio até nós pela obediência de um homem. 

O sentimento de Cristo é a escolha do amor. É esse o sentimento que também deve 

existir em nós. Escolher a via do amor exigirá o esvaziamento, a renúncia, a obediência. 

A exaltação de Cristo é a glorificação dessa escolha. 

Quais são os sentimentos que definem sua relação com o mundo e os homens? São 

sentimentos de domínio, controle, poder, indiferença, ou sentimentos de amor, 

renúncia, entrega e obediência? Ore para que você seja mais semelhante a Cristo, mais 

parecido com ele em seus sentimentos, afetos e relacionamentos. 

“Senhor de meus dias: Arranca de meu peito a serpente da ambição pelo poder, que é a 

fonte de tantos instintos maus. Dá que eu reconheça meus próprios pecados, assim que 

jamais condene um irmão. Que assim o espírito da humildade, da paciência e do amor, 
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sim, da castidade, sempre avive e alimente meu coração” (Alexandre Pushkin, 1799–

1837). 

Dá-nos, Senhor, um coração parecido com o teu, vazio de ambições inúteis, de vaidades 

fúteis, de busca por poder e glória, de mágoas adoecidas, de desejos de vingança, de 

ódios, ressentimentos e indiferenças. Dá-nos um coração cheio de alegria e paz, que 

promova a justiça e a reconciliação, que ame sem falsidade, que busque a verdade e 

deseje somente a glória do teu nome. Que sejamos mais parecidos com o teu Filho 

amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 
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