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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima sexta-feira para você 

e todos os seus. “Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua 
dos anjos, sem amor eu nada seria...; É só o amor que conhece o que é 
verdade; o amor é bom, não quer o mal; não sente inveja ou se envaidece; 
O amor é o fogo que arde sem se ver; é ferida que dói e não se sente; é um 
contentamento descontente; é a dor que desatina sem doer” é parte da 
música Monte Castelo, composta por Renato Russo ainda quando integrante do 
grupo musical Legião Urbana. 

 
A inspiração de Renato Russo, sabemos, adveio da primeira 

epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios (1ª Coríntios 13:1-13) que 
magnificamente discorreu sobre o AMOR e a superioridade dele em relação aos 
demais dons (versículo 13). 

 
Por falar em amor, encontrei uma parábola da atualidade, 

intitulada de “O amor é um jardim”, de autoria desconhecida, que compartilho 
com vocês:  

 

O AMOR É UM JARDIM  
 
Um esposo foi visitar um sábio Pastor e disse-lhe que já não amava 

sua esposa e que pensava em separar-se. O religioso escutou-o, olhou-o nos 
olhos e disse-lhe apenas uma palavra:  
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– Ame-a. - E logo se calou.  
– Mas já não sinto nada por ela!  
– Ame-a - disse-lhe novamente o Pastor.  
 
E diante do desconcerto do senhor, depois de um breve silêncio, 

disse-lhe o seguinte:  
 
– Amar é uma decisão, não um sentimento. Amar é dedicação e 

entrega. Amar é um verbo e o fruto dessa ação é o amor. O amor é um exercício 
de jardinagem: arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie, seja 
paciente, regue e cuide. Esteja preparado porque haverá pragas, secas ou 
excessos de chuvas, mas nem por isso abandone o seu jardim. Ame seu par, 
ou seja, aceite-o, valorize-o, respeite-o, dê-lhe afeto e ternura, admire-o e 
compreenda-o. Isso é tudo. Advertiu: 

 
A inteligência sem amor, te faz perverso.  
A justiça sem amor, te faz implacável.  
A diplomacia sem amor, te faz hipócrita.  
O êxito sem amor, te faz arrogante.  
A riqueza sem amor, te faz avaro.  
A docilidade sem amor te faz servil.  
A pobreza sem amor, te faz orgulhoso.  
A beleza sem amor, te faz ridículo.  
A autoridade sem amor, te faz tirano.  
O trabalho sem amor, te faz escravo.  
A simplicidade sem amor, te deprecia.  
A oração sem amor, te faz introvertido.  
A lei sem amor, te escraviza.  
A política sem amor, te deixa egoísta.  
A fé sem amor te torna fanático.  
A cruz sem amor se converte em tortura.  
A vida sem amor... não tem sentido. 
 
AME! 

 


