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Bom dia, meus 
queridos amigos! Uma 
esplendorosa segunda-
feira para você e todos 
os seus. Não há uma 
melhor descrição para 
o que é o AMOR, como a que encontramos em 1ª Coríntios 13:1-13. Quem 
verdadeiramente ama tem que cumprir uma sequência de NÃOS: não é 
invejoso; não trata com leviandade; não se ensoberbece; não se porta com 
indecência; não busca seus próprios interesses; não se irrita; não suspeita 
mal; não folga com a injustiça.  

 
Pois bem, fazendo uma leitura cadenciada de cada um desses 

versículos, fiquei pensando comigo: Como nós, tão imperfeitos, podemos amar 
verdadeiramente e cumprir todos esses nãos? Eu mesmo respondi: 
APRENDENDO, DECIDINDO AMAR. 

 
Já faz algum tempo que postei um texto, intitulado “Você sabe 

amar?”, de autoria desconhecida, nessa temática e que merece ser revisto. 
Vamos a ele? 

 

VOCÊ SABE AMAR? 
 
Eu estou aprendendo. Estou aprendendo a aceitar as pessoas, 

mesmo quando elas me desapontam, quando fogem do ideal que tenho para 
elas, quando me ferem com palavras ásperas ou ações impensadas. Não é fácil 
aceitar as pessoas assim como elas são, não como eu desejo que elas sejam, 
mas como elas são! É difícil, muito difícil, mas estou aprendendo. 

 
Eu estou aprendendo a amar. Estou aprendendo a escutar, escutar 

com os olhos e ouvidos, escutar com a alma e com todos os sentidos. Escutar o 
que transparece o coração, o que dizem os ombros caídos, os olhos, as mãos 
irrequietas. Descobrir a angústia disfarçada, a insegurança mascarada, a solidão 
encoberta. 

 
Descobrir a dor de cada coração. Aos poucos, estou aprendendo a 

amar; estou aprendendo a perdoar, porque o amor perdoa, lança fora todas as 
mágoas e apaga as cicatrizes que a incompreensão e insensibilidade gravaram 
no coração ferido. 

 
Estou aprendendo a descobrir o valor que se encontra dentro de 

cada vida, de todas as vidas, valor soterrado pela rejeição, pela falta de 
compreensão, carinho e aceitação, pelas experiências duras vividas ao longo 
dos anos. Estou aprendendo a ver, em cada pessoa com quem convivo, o seu 
íntimo e as possibilidades que Deus lhe conferiu. 
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E neste aprendizado, observo como é lenta a aprendizagem. Como 
é difícil amar, amar como Cristo amou. Todavia, tropeçando, errando, estou 
aprendendo... Aprendendo a pôr de lado as minhas próprias dores, a sair do 
meu mundo exclusivo, meus interesses, minha ambição, meu orgulho quando 
estes impedem o bem-estar e a felicidade do próximo. Como é difícil AMAR? 

 
Que, neste novo dia, possamos guardar, em nossos corações, as 

estrofes de uma canção que diz assim: 
 
“Amar como Jesus amou 
Pe. Zezinho 
 
Um dia uma criança me parou 
Olhou-me nos meus olhos a sorrir 
Caneta e papel na sua mão 
Tarefa escolar para cumprir 
E perguntou no meio de um sorriso 
O que é preciso para ser feliz? 
 
Amar como Jesus amou 
Sonhar como Jesus sonhou 
Pensar como Jesus pensou 
Viver como Jesus viveu 
Sentir o que Jesus sentia 
Sorrir como Jesus sorria 
E ao chegar ao fim do dia 
Eu sei que dormiria muito mais feliz” 

 


