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

e todos os seus entes queridos. Estamos já na primeira quinzena de setembro. 
Já ouvimos falar muito de amor Philos, como aquele ligado a amizade, que 
não escraviza e não cria dependência.  

 
Conhecemos o amor Eros, como aquele ligado as paixões 

inebriantes, ao sexo, a atração física, que deixa-se atrair pela beleza e pelo 
prazer. Na nossa sociedade, é o tipo de amor mais disseminado. 

   
Por fim, temos o amor Ágape. Este tipo está intimamente ligado 

ao amor divino, é incondicional. Embora divinal, é possível dentro das nossas 
limitações humanas exercê-lo. 

 
É o amor afetivo, sem conotações sexuais, sem segundas 

intenções, absolutamente desligado de malícias e interesses egoístas. Se 
almejamos uma sociedade melhor, mais fraterna, é o amor Ágape e o Philos 
que devem ser maximizados. 

 
E o Eros, deve ser rejeitado? Não, não estou afirmando isto. 

Ocorre que, por exemplo, associando-se o Ágape ao Eros, teremos o 
romantismo, um amor capaz de unir casais por décadas. Não teríamos tal 
resultado somente com o Eros, pois os impulsos carnais falariam mais alto e 
impossibilitariam a afetividade. 
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Afeto, segundo a definição do Houaiss, é um sentimento 

amoroso, meiguice, "a verdadeira afeição se prova nas horas difíceis". 
 
Falando sobre seu filme "Tempos Modernos", Charles Chaplin de 

forma brilhante sentenciou: 
  
"Mais do que máquinas precisamos de humanidade.  
Mais do que inteligência precisamos de afeição e doçura.  
Sem essas virtudes a vida será de violência e tudo estará 
perdido".  
 
Sim, meus amados, nesses nossos "Tempos Modernos" estamos 

deixando a afeição, a doçura, a meiguice, o amor Ágape para trás. Importa é 
satisfazer as nossas paixões, encher os nossos corações vazios do amor Eros. 

  
E é sobre afeição que venho compartilhar um pequeno trecho do 

livro "Os quatro amores", de C. S. Lewis. Com toda a afeição segue adiante:   
 

A AFEIÇÃO   
 
A Afeição como já disse é o amor mais humilde. Não se dá ares. 

As pessoas podem mostrar-se orgulhosas por estar enamoradas ou por causa 
de uma amizade. A Afeição é modesta – até mesmo tímida e envergonhada. 
Certa vez quando comentei sobre a afeição que se observa com frequência 
entre cão e gato, um amigo replicou: “É verdade. Mas aposto que nenhum cão 
iria confessar isso a outro”. (…) O mesmo acontece com muitos daqueles por 
quem temos esse sentimento. Não é uma prova de nosso refinamento ou 
discernimento o fato de as amarmos, nem o de que elas nos amam. (…) No 
geral é necessária a ausência ou a morte para que passemos a louvar aqueles 
a quem somente a Afeição nos prende. Nós os tomamos por certos, e este 
sentimento, que seria uma afronta no amor erótico, é aqui correto e 
adequado até certo ponto. Encaixa-se na natureza confortável e tranquila do 
sentimento.  

 
(…) A afeição não seria afeição se fosse ostentosa e expressa com 

frequência; produzi-la em público é o mesmo que tirar nossa mobília de casa 
para uma mudança. Ela parecia adequada no lugar em que estava, mas se nos 
afigura envelhecida, espalhafatosa ou grotesca à luz do sol. (…) Ela faz parte 
das coisas privadas, humildes, como uma simples roupa de baixo. Chinelos 
macios, roupas velhas, velhas anedotas, o bater da cauda de um cachorro 
sonolento no chão da cozinha, o som da máquina de costura, uma boneca 
deixada no jardim. Devo porém corrigir-me imediatamente. Estou falando da 
Afeição como ela é quando isolada dos outros amores.  

 
(…) Fazer um amigo não é o mesmo que tornar-se afeiçoado. Mas 

quando seu amigo se torna um velho amigo, todas aquelas coisas nele que 



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

inicialmente nada tinham a ver com a amizade se tornam familiares e 
queridas com a familiaridade (…) Quanto ao amor erótico, não posso imaginar 
nada mais desagradável do que experimentá-lo por mais do que um breve 
período sem esta roupagem caseira da afeição. (…) No momento em que 
alguém diz, com sinceridade, que embora não seja “do meu tipo” ele é um 
bom sujeito “a seu modo” é um momento de libertação. Não sentimos isso, 
mas podemos apenas sentir-nos tolerantes e indulgentes. Entretanto, na 
verdade, acabamos de cruzar uma fronteira. 

  
Aquele “a seu modo” indica que estamos superando as nossas 

idiossincrasias, que estamos aprendendo a apreciar a bondade e a inteligência 
por si mesmas, e não simplesmente bondade e inteligência temperadas e 
servidas para agradar apenas ao nosso paladar. (…) “Cães e gatos deviam ser 
sempre criados juntos”, disse alguém, “isso ajuda a alargar a mente deles.”  

 
(…) A Afeição alarga a nossa. De todos os amores naturais é o 

mais universal, menos afetado, mais amplo. As pessoas com quem você entra 
em contato na família, na escola, no restaurante, no navio, na casa religiosa, 
são deste ponto de vista um círculo mais amplo do que os amigos, por mais 
numerosos, que você fez no mundo exterior. Pelo fato de ter muitos amigos 
não provo possuir uma ampla apreciação da excelência humana.  

 
(…) A apreciação verdadeiramente ampla pela humanidade irá 

igualmente encontrar algo de que gostar em qualquer grupo representativo da 
mesma que venha a encontrar diariamente. 

  
Em minha experiência é a Afeição que cria este gosto, 

ensinando-nos primeiro a notar, depois a tolerar, a sorrir, a gostar e 
finalmente a apreciar as pessoas que “acontece estarem ali”. Feitas para nós? 
Graças a Deus, não. São elas mesmas, mais estranhas do que teria acreditado 
e valendo muito mais do que pensávamos.  

 
(…) Aproximamo-nos agora do ponto perigoso. A Afeição, disse 

eu, não se dá ares; a caridade, disse Paulo, não se ensoberbece. A afeição 
pode amar os que não possuem atrativos; Deus e seus santos amam os que não 
são dignos de amor. A Afeição “não espera demasiado, fecha os olhos para as 
faltas, renova-se facilmente depois das discussões; a caridade também é 
longânime, é bondosa e perdoa. A Afeição abre nossos olhos para a bondade 
que não teríamos visto nem apreciado não fosse por causa dela. O mesmo 
acontece com a santidade humilde. 

 
(…) O amor (desta espécie) é na verdade suficiente? As “afeições 

domésticas”, quando desenvolvidas num grau levado e pleno, se identificam 
com a vida cristã? A resposta para todas essas perguntas é um redondo “não”. 
Não me refiro simplesmente ao fato de esses novelistas terem algumas vezes 
escrito como se jamais tivessem ouvido falar do texto sobre “odiar” esposa e 
mãe e também a própria vida. Isso é naturalmente verdade. A rivalidade 
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entre todos os amores naturais e o amor de Deus é algo que os cristãos não 
ousam esquecer. Deus é o grande Rival, o supremo objeto da inveja humana; 
aquela beleza, terrível como a de Górgona, que pode a qualquer momento 
roubar de mim (ou que a meu ver é um roubo) o coração da esposa, marido ou 
filha. A amargura da incredulidade de alguns, embora disfarçada até mesmo 
daqueles que a sentem em anticlericalismo ou ódio da superstição, é na 
realidade devida a isso. Não estou, porém, pensando no momento nessa 
rivalidade; teremos de enfrentá-la mais adiante. Nosso assunto presente é 
mais “terreno”. 

  
Recebam um afetuoso abraço! Que o amor do nosso Senhor Jesus 

Cristo possa fazer morada em seu coração em mais esta semana.   
 


