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Queridos amigos, bom dia! Uma portentosa quarta-feira para 
você e todos os seus. C. S. Lewis, em seu livro “Os quatro amores”, afirmou 
que “amar é sempre ser vulnerável”. Complementa ele: “Ame qualquer 
coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir”. Poderíamos 
assim deduzir que a partir do momento em que você não se envolve com 
nada, nem com ninguém, seu coração permanecerá intacto. Mas será que é 
esse realmente o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Certamente 
que não! No evangelho de João, Jesus ordena: “amem-se uns aos outros 
como eu os amei”. E para que tenhamos uma ideia de quão compromissado 
deve ser esse amor, o Senhor acrescenta: “Ninguém tem maior amor do que 
aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.” (João 15:12-13).  

  
Amar é muito mais que um sentimento, é uma decisão. Não há 

como “amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem” (Mateus 
5:44) na base do sentimentalismo, mas somente através de uma decisão 
tomada em firme obediência a Palavra de Deus. Observe que não há como 
romantizar o ato de morrer pelo outro, posto que envolve uma entrega 
abnegada que não requer nada em troca. Não se deve amar, porque se é 
amado, mas o amor verdadeiro é incondicional. É a esse amor que o apóstolo 
Paulo se refere em 1ª Coríntios 13, “que tudo suporta, tudo sofre, tudo 
espera”.  

  
Seguindo no tema, encontrei um escrito intitulado “O coração 

mais belo”, de autoria de Alexandre Rangel, retirado do livro “Belas 
Parábolas sobre Amor”, que compartilho:  

  

O CORAÇÃO MAIS BELO  
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Conta a lenda que um jovem estava no centro da cidade, 

proclamando ter o coração mais belo da região. Uma multidão o cercou e 
todos admiravam o seu coração. Não havia marca ou qualquer outro defeito.  

  
Todos concordaram que aquele era o coração mais belo que já 

tinham visto e o jovem continuou muito orgulhoso por seu belo coração. De 
repente um velho apareceu diante da multidão e disse: - Por que o coração do 
jovem não é tão bonito quanto o meu?  

  
A multidão e o jovem olharam para o coração do velho, que 

estava batendo com vigor, mas tinha muitas cicatrizes. Havia locais em que 
pedaços tinham sido removidos; e outros, colocados no lugar, mas estes não 
se encaixavam direito, causando muitas irregularidades.  

  
Em alguns pontos do coração, faltavam pedaços. O jovem olhou 

para o coração do velho e disse:  
 
- O senhor deve estar brincando... compare nossos corações. O 

meu está perfeito, intacto e o seu é uma mistura de cicatrizes e buracos! - 
Sim, disse o velho. - Olhando, o seu coração parece perfeito, mas eu não 
trocaria o meu pelo seu. Veja, cada cicatriz representa uma pessoa para a 
qual eu dei o meu amor. Tirei um pedaço do meu coração e dei a cada uma 
dessas pessoas. Muitas delas deram-me também um pedaço do próprio 
coração para que eu colocasse o meu, mas, como os pedaços não eram 
exatamente iguais, há irregularidades. Mas eu as estimo muito, porque me 
fazem lembrar do amor que compartilhamos.  

  
E cheio de emoção, falou: - Algumas vezes, dei pedaços do meu 

coração a quem me retribuiu, por isso, há buracos. Eles doem. Ficam abertos, 
lembrando-se do amor que senti por essas pessoas...   

  
Silenciou um pouco e perguntou: - E aí, meu jovem? Agora você 

entende o que é a verdadeira beleza de um coração?  
  
O jovem ficou calado e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele 

aproximou-se do velho. Tirou um pedaço de seu perfeito e jovem coração e 
ofereceu aquele experiente homem, que lhe retribuiu o gesto.  

  
O jovem olhou para o seu coração, não mais perfeito como 

antes, mas mais belo que nunca. Os dois se abraçaram e saíram caminhando 
lado a lado e o jovem ficou pensando: “Como deve ser triste passar a vida 
com coração intacto.”  


