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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus familiares. Amor é muito mais que um sentimento, é uma 
decisão. Nesses tempos difíceis, pela qual passa o nosso país, mais do que 
nunca mister se faz amar, mesmo quando não for oportuno, ainda que as 
condições adversas lhe remetam ao ódio e a dissensão.  

 
Em tempo de radicalização, de polarização de ideias, convém 

rememorar o que nos ensinou Cora Coralina: 
 
Eu sou aquela mulher 
a quem o tempo muito ensinou. 
Ensinou a amar a vida 
e não desistir da luta, 
recomeçar na derrota, 
renunciar a palavras 
e pensamentos negativos. 
Acreditar nos valores humanos 
e ser otimista. 
 
Mais, ainda sobre o AMOR, nos ensinou o apóstolo Paulo, através 

de um escrito, datado de aproximadamente 55 dC, destinado à igreja de 
Corinto. Qual era o contexto? Esta é uma pergunta que sempre devemos fazer 
a um escrito. Havia relatos, preocupantes, de que os da igreja de Corinto 
estavam cheios de orgulho e tolerantes com a imoralidade. Como nos dias de 
hoje, as contendas se multiplicavam grandemente. 

 
Paulo revelou a solução para tudo, o AMOR. O escrito que segue, 

adiante, trata-se de uma paráfrase de 1ª Coríntios 13, desenvolvida pelo Pr. 
Elben César, condutor, por décadas, da Revista Ultimato. Sigamos ao texto: 
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A FORÇA DO AMOR 
Uma paráfrase de 1ª Coríntios 13 
 
O amor nunca perde a paciência. Ele é sempre bondoso, 

prestativo e admiravelmente benfazejo. Procura ser construtivo todo o 
tempo. 

 
O amor nunca é invejoso ou ciumento. Também não é arrogante, 

orgulhoso, presunçoso ou fanfarrão. Ele não se pavoneia, não se ostenta, não 
se vangloria de coisa alguma. Não procura impressionar, chamar atenção para 
si. Ele se porta com extraordinária modéstia. Não alimenta ideias enfatuadas 
acerca de sua própria importância. 

 
O amor tem boas maneiras. No trato com cada pessoa, nunca é 

grosseiro, rude ou inconveniente. O amor não maltrata ninguém. 
 
O amor é o pai do altruísmo, pois nunca procura seus próprios 

interesses e se mantém cuidadosamente afastado de qualquer conotação 
egoísta. 

 
O amor é maravilhoso! Nunca se encoleriza contra quem quer 

que seja, mesmo tendo motivos para tanto. Ele não é irritadiço, tampouco 
melindroso. Não leva em conta o mal que alguém, porventura, lhe causa. 
Dificilmente chega sequer a notar o mal a ele endereçado. O amor não guarda 
lembranças negativas, não guarda mágoas, não guarda rancor. 

 
O amor não fica alegre quando alguém faz algo errado, mas fica 

alegre quando alguém faz o que é certo. Ele nunca está satisfeito com a 
injustiça, mas regozija-se quando a justiça triunfa. 

 
Para dizer toda a verdade, o amor é incrível! Ele nunca desiste, 

nunca se recolhe, nunca entrega os pontos, nunca desaparece de cena. O 
amor tudo sofre, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta! Ele 
sofre, crê, espera e suporta sem limite de espécie alguma. É o grande herói 
de todas as cenas. 

 
Quando tudo acabar, a única coisa que vai perdurar é o amor. 

Quando os dons de curar doentes, de realizar milagres, de falar em línguas 
estranhas, de interpretar essas línguas, de prestar ajuda aos que sofrem, de 
ministrar a Palavra de Deus e tudo o mais passarem, o amor continuará! O 
amor jamais perecerá. Por uma simples razão: o amor é eterno! 

 
Há três coisas que perduram: a fé, a esperança e o amor. Todas 

são muito importantes, mas não igualmente importantes. A maior dessas três 
virtudes, sem dúvida alguma, é o amor! 
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Por essa única razão, se eu não tiver amor, não é relevante eu 
falar as línguas dos homens e dos anjos, conhecer até mesmo todos os 
mistérios que envolvem Deus e o ser humano, ter fé capaz de mover o Pão de 
Açúcar para dentro da baía da Guanabara ou oferecer meu próprio corpo para 
ser queimado no lugar de alguém. Se eu não tiver amor, nada disso me valerá! 

 
• Elben César 
 


