
 
 

não é INVEJOSO 
 

95. Em seguida rejeita-se, como contrária ao amor, uma atitude ex-

pressa como zeloi (ciúme ou inveja). Significa que, no amor, não há lu-

gar para sentir desgosto pelo bem do outro (cf. At 7, 9;17, 5). A inveja é 

uma tristeza pelo bem alheio, demonstrando que não nos interessa a 

felicidade dos outros, porque estamos concentrados exclusivamente 

no nosso bem-estar. Enquanto o amor nos faz sair de nós mesmos, a 

inveja leva a centrar-nos em nós próprios. O verdadeiro amor aprecia 

os sucessos alheios, não os sente como uma ameaça, libertando-se do 

sabor amargo da inveja. Aceita que cada um tenha dons distintos e ca-

minhos diferentes na vida; e, consequentemente, procura descobrir o 

seu próprio caminho para ser feliz, deixando que os outros encontrem 

o deles. 

 

96. Em última análise, trata-se de cumprir o que pedem os dois últimos 

mandamentos da Lei de Deus: «Não desejarás a casa do teu próximo. 

Não desejarás a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu 

boi, o seu burro, e tudo o que é do teu próximo» (Ex 20, 17). O amor 

leva-nos a uma apreciação sincera de cada ser humano, reconhecendo 

o seu direito à felicidade. Amo aquela pessoa, vejo-a com o olhar de 

Deus Pai, que nos dá tudo «para nosso usufruto» (1Tim 6, 17), e conse-

quentemente aceito, no meu íntimo, que ela possa usufruir dum mo-

mento bom. Entretanto esta mesma raiz do amor leva-me a rejeitar a 



injustiça de alguns terem muito e outros não terem nada, ou induz-me 

a procurar que os próprios descartáveis da sociedade possam viver um 

pouco de alegria. Mas isto não é inveja; são anseios de equidade. 
 

(Amoris Laetitiae – A Alegria do Amor, Papa Francisco) 

 

 

• Sou capaz de dar o meu tempo, o meu saber, os meus bens? Ou fico 

perturbado(a) com a riqueza e o sucesso dos outros?

 

Pelas vezes que sentimos desgosto pelo bem e sucesso dos outros,  

Senhor, tende piedade de nós. 

Pelas vezes que nos concentrámos exclusivamente no nosso bem-estar 

e não fomos capazes de partilhar,  

Cristo, tende piedade de nós. 

Pelas vezes que por inveja destruímos o bom nome dos irmãos,  

Senhor, tende piedade de nós. 

 

Para que saibamos alegrar-nos com a felicidade dos outros, reze-

mos como Ele nos ensinou: Pai Nosso… 


