
O limite do contentamento 
 
 

Talvez um dos sentimentos humanos mais caros seja o contentar-se. 
Contentar-se é uma palavra muito utilizada no português, principalmente no uso 
coloquial. Dizer que alguém está contente, é o mesmo que falar que está feliz. É 
interessante observar que quase sempre se usa em decorrência a alguma coisa. Ou 
seja, alguém está contente, pois lhe ocorreu alguma coisa boa na sua vida. Não se 
usa o contentamento quando tem uma experiência de perda, dor, angustia. É como 
se fosse incompatível atribuir o contentar-se ao sofrer. O contentar-se traz a 
lembrança do sorriso, e não das lágrimas; dos olhos brilhando, e não marejando; dos 
sonhos e fantasias; e não da dor e agonia. 

 
O limite do contentamento humano está na conquista de coisas tangíveis, 

meramente humanas. É um emprego, a aprovação em concurso, o casamento, o 
aniversário, o nascimento do filho. São coisas e fatos que lhes ocorrem, que com a 
mesma fugaridade que vem; também se vão. O contentamento humano é um estado 
– estar-se contente, não é o mesmo de ser contente. E na experiência humana os 
“picos” de contentamento ocorrem com uma intensidade tal que nem sempre se 
consegue decodificar. São apenas lembranças, passado, momentos anteriores. 

 
Confrontando a experiência humana do contentamento com a proposta do 

evangelho, do Cristo, percebemos que a lógica do Reino é diferente da lógica 
humana. O Cristo nos convida a nos contentarmos não apenas quando tudo vai 
bem, ou pelas conquistas, mas por aquilo que mesmo sendo real, não é visível. 
Quando Ele comissionou “os setenta”, dando-lhes poder e autoridade sobre o mal, o 
resultado foi de uma alegria indizível dos discípulos. Cheios de alegria, voltaram, 
dizendo: - “Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome!”. Jesus, 
prontamente, replicou-lhes: - “Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se 
vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus” (Lucas 10.17-
20). 

 
Ora, o que Jesus quer ensinar aos seus discípulos? Que o limite do 

contentamento não deve ser naquilo que temos e sentimos. Que não é o fato de 
termos sidos agraciados com uma “grande benção”, termos presenciado um “grande 
milagre” seja a razão mais importante do nosso contentamento. Não, mas devemos 
estar contentes simplesmente porque somos filhos Dele, pela certeza de termos o 
nosso nome arrolado nos céus. 

 
No nosso português coloquial podemos dizer que Cristo derramou um “balde 

de água fria” nos seus discípulos. A euforia foi conduzida a serenidade da reflexão. 
Somente na quietude da reflexão é que podemos valorar de forma equilibrada as 
coisas e os fatos. A alegria do cristão não deve ser proporcional as suas conquistas, 
os triunfos, mas ao que mesmo não sendo tangível, é prioritário na vida humana. 

Isso posto, a mensagem do Evangelho não tolhe o contentamento do 
cotidiano. O Cristo muito bem usufruiu dele. Não é de se admirar que principiou os 
seus milagres em um casamento, uma das mais belas celebrações do amor e 
alegria humanas. Quando cá palmilhou não se esquivava de ir a jantares, conversar 
com as pessoas, passear pelo templo. Ora, são estas pequenas ações cotidianas 
que propicia ao homem o contentamento cotidiano, necessário para nos aliviar dos 
“stress” das nossas muitas atribuições. 

 
No entanto, para além deste contentamento aparente, que diante da menor 

ameaça de sofrimento é banido de nossas vidas (quem vai passear na montanha em 
uma guerra? Ou vai a uma festa de casamento quando um ente querido está sendo 



sepultado?), de um contentamento que não brota de circunstâncias, mas que por si 
só coexiste. 

 
O contentamento em Cristo não tem limites. A dor, a morte, a espada, a fome, 

as carências emocionais, o desemprego, não reduzidos a fatos pequenos demais 
ante a grandiosidade daquilo que Deus é e faz em nós e através de nós. Isso não 
implica que estar contentes em Cristo livra-nos do choro e da angustia. As lágrimas 
fazem parte da experiência humana, assim como o sorriso. Mesmo em Cristo 
sentimos toda a plenitude da experiência humana da dor, assim como o Cristo feito 
homem sentiu quando orava ao Pai lá no Getsemâne, no entanto, paradoxalmente 
abunda a alegria no Senhor. 

 
Encontramos na carta que Paulo escreveu aos irmãos em Filipos uma das 

mais práticas recomendações da vida cristã: “Alegrai-vos no Senhor (...) Alegrai-vos 
sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos” (Filipenses 3.1; 4.4). Há quem afirme 
que esta é a “carta da alegria”. Mas o ensinamento de Paulo não é restrito aos 
irmãos em Filipos, ele se estende a todos nós. O evangelho nos conclama a não nos 
contentarmos apenas com aquilo que é tangível, mas (re)descobrir a verdadeira 
fonte do nosso contentamento – Cristo, que em nós é “a esperança da glória” 
(Colossences 1.27). 
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