
Sensíveis demais 
 

"O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza; suas contendas são ferrolhos de um 

castelo" (Provérbios 18.19). 

 

        Todos conhecemos pessoas sensíveis demais, pessoas que quando feridas 

resistem mais que uma fortaleza. Pessoalmente já tive contato com muitas pessoas 

maravilhosas, simpáticas, comunicativas, de fácil lidar, mas quando são magoadas ou 

se sentem magoadas, transforman-se de uma maneira assustadora. 

       As razões para essa sensibilidade à flor da pele e desmedida tem muitas 

explicações, mas creio que todas elas passam de forma direta ou indiretamente pela 

história familiar. Existem muitas feridas em nossas vidas que são bem anteriores ao 

casamento, ao ambiente de trabalho, à vivência numa comunidade espiritual, aos 

fracassos afetivos etc. Geralmente gente sensível demais, também costuma sofrer 

demais, pois sua capacidade de resiliência se perde em suas frágeis emoções. A lista 

daquilo que tem o potencial de ofender é grande para essas pessoas, que ficam 

ofendidas até quando o ofensor não tem a menor  ideia de que causou algum tipo de 

dano. 

        Resiliência é a capacidade de superar, de recuperar de adversidades. É a 

propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após sofrer choque ou 

deformação. A dinâmica da vida é repleta de choques, de deformações, de palavras 

edificantes e também destrutivas, de alegrias e de decepções, não há compromisso 

firmado do mundo em ser justo com as pessoas. O mundo sem sempre nos pegará no 

colo e nos colocará para ninar.  

        O verso também afirma que as contendas do irmão ofendido são como ferrolhos 

de um castelo. O ferrolho é um ferro corrediço com que se fecham portas, janelas,etc. 

Tem muita gente fechada, que não se abre para a cura profunda, que se tranca em 

suas mágoas e em suas interpretações comprometidas da realidade e o pior, gente 

que se ofende fácil, perderá grandes amigos e irmãos. 

        Meu conselho para você, vá com calma e não viva escravo do seu espaço 

emocional. Não se perca em suas emoções, a Bíblia nos exorta: "pois, se o nosso 

coração nos acusar, certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece 

todas as coisas" (I João 3.20). 
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