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Falar sobre inveja pode ser polêmi-
co, isso, porque muitas pessoas atual-
mente se consideram alvo da inveja de 
alguém, mas poucos confessam que 
nutrem tal sentimento por outras pes-
soas. Permitir que a inveja floresça em 
nossos corações é uma demonstração 
clara de impotência e distanciamento 
de Deus. 

A maior dificuldade de grande parte 
da sociedade atualmente é estar perto 
de pessoas que aparentemente pos-
suem algum tipo de sucesso em uma 
área de suas vidas. Porque a inveja, na 
verdade, não se configura apenas em 
querer os bens, posição ou até mesmo a 
vida do outro, mas sim em nem mesmo 
tolerar a felicidade alheia. 

Há um grande perigo na inveja e tri-
lhar por este caminho pode nos levar a 
uma vida de isolamento e frustrações, 
além de impedirmos as bênçãos de 
Deus em nossas vidas. Veja o que a bí-
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blia afirma em Provérbios 14.30: “O co-
ração com saúde é a vida da carne, mas 
a inveja é a podridão dos ossos”. Muitos 
exemplos na bíblia nos provam que ati-
tudes movidas por este sentimento não 
procedem da parte do Senhor, antes, 
são consideradas carnais e perversas 
(1Co 3.3, Tg 3.16).

O problema principal é que o invejo-
so, jamais se refere a alguém distante, 
sempre será alguém próximo, levando-
-o a uma vida inteira de comparações. 
Além disso, com o aumento das rela-
ções virtuais, onde todos querem expor 
o quanto são felizes e bem-sucedidos, 
houve também o aumento da inveja em 
muitos âmbitos.

Devemos guardar nossos sentimen-
tos em Cristo Jesus, deixando que Ele 
nos ajude a sermos crentes fiéis e amo-
rosos. Vivendo uma vida longe da men-
tira e pensando somente o que agrada 
ao Senhor (Fl 4.8).

José e seus irmãos
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