
  
 
 
 
 
 
 

AAMMOORR  ÀÀ  PPRRIIMMEEIIRRAA  VVIISSTTAA  
  

“O amor procede de Deus”. 1ª João 4.7 
 

á quem acredite que o verdadeiro amor pode nascer no 
momento em que um homem e uma mulher olham um para o 
outro. Mas o “amor à primeira vista” é impossível, tanto física 

quanto emocionalmente, pois ninguém consegue amar uma pessoa 
que não conhece. Esse primeiro sentimento não passa de uma 
atração pela embalagem que envolve o verdadeiro ser. 
 

A ligação para toda a vida vai muito além de mero sentimento 
romântico. É mais que atração sexual, emoção da conquista e desejo 
de se casar. Esses sentimentos, em geral, são sinais de paixão, que 
costuma ser temporária e bem egoísta. Às vezes alguém diz: “Nem 
acredito no que está acontecendo. É a melhor coisa que já senti! 
Acho que estou apaixonado”. Repare que quem diz isso não menciona 
a outra pessoa – a animação se deve à alegria do próprio indivíduo. 
Quem age assim não se apaixonou por ninguém, mas sim pelo 
próprio amor. 

 
O amor genuíno não faz ninguém “desmaiar” de paixão, como 

se estivesse caindo num poço. Não se pode amar um objeto 
desconhecido, por mais belo que seja. Só quando começamos a 
apreciar e admirar profundamente o outro – com a percepção intensa 
de suas necessidades, sua força e seu caráter – é que passamos a 
viver o amor verdadeiro. É a partir daí que o amor pode crescer e 
durar a vida toda. 

 
Aqui entre nós... 
 
- Você se lembra de alguma vez, quando era adolescente, em 

que pensou que estava amando e depois viu o sentimento acabar 
com o passar do tempo? 

 
- O que você pensou e sentiu quando nos vimos pela primeira 

vez? 
 
- Como Deus lhe mostrou que deveria se casar comigo? 
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