
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como as crianças definem o amor? 
Por: Silmar Coelho 

 
  Um grupo de profissionais fez uma pesquisa sobre o que significa 

amar para um grupo de crianças de 4 a 8 anos. Eric Wiggin anotou algumas das 
respostas. Elas foram muito mais surpreendentes, profundas e sábias do que os 
pesquisadores poderiam imaginar. 

  
Veja alguns depoimentos: 
 
Quando vovó ficou com artrite, ela não mais podia se abaixar para 

cortar as unhas e lixar seus calcanhares. Assim, meu avô passou a cortar suas 
unhas e lixar os seus calcanhares toda semana, mesmo quando suas mãos doíam 
por causa da sua própria artrite. Isto é amor. 

Rebecca – 8 anos 
 
Amar é quando uma menina coloca perfume e o menino coloca 

colônia de barba, e eles vão passear no parque para ficar cheirando um ao 
outro. 

Billy – 4 anos 
 
Amar é quando você vai comer em um restaurante e dá a quem está 

com você, a maior parte das suas batatas fritas, sem pedir nenhuma das dela. 
Karl – 5 anos 
 
Amar é o que faz você sorrir quando está cansado. 
Terri – 4 anos 
 
O amor pode transformar o mundo… 
 
Quando jovem eu queria transformar o mundo. Eu desejava ser tão 

importante que todas as pessoas conheceriam meu nome. 
 
Talvez quando eu chegar ao fim da minha vida eu me dê conta de 

que não consegui meu intento. 



 
Mas não preciso chegar ao fim da minha vida para fazer a minha 

mais importante descoberta; percebi o quanto tenho sido feliz, eu amo alguém, 
mudei a sua vida e ela mudou a minha, e esta descoberta é essencial e fez 
minha vida valer a pena. 

 
Se você amar e for amado, sua vida já fez uma enorme diferença, 

as pessoas morrem, mas o amor nunca morre, meu amor será repassado de uma 
vida para outra, para o coração dos meus filhos que, por sua vez, o passarão 
para os meus netos. 

 
Pessoas serão tocadas pelo amor com que amei meus filhos. 
 
Daqui a décadas, mesmo depois da minha morte, meus netos serão 

tocados pela minha memória, como meus filhos são tocados pelas memórias de 
meu pai quando lhes conto histórias que nos fazem chorar e rir. Memórias do 
amor que demos e que recebemos. Essas memórias não nascem da dor, mas da 
esperança no futuro. 

 
Você quer alcançar sucesso e fazer uma diferença nesse mundo, 

deixando uma marca que será lembrada para sempre? 
 Deixamos uma marca no mundo, não por causa das nossas 

conquistas, mas porque fomos amados por Deus e pelas pessoas que vivem à 
nossa volta e amamos de volta. O amor pode não nos proteger da dor, morte e 
frustrações, mas ele fará com que as dificuldades sejam mais suportáveis, o 
que já é suficiente o bastante para nos capacitar a continuar a jornada. 

 
O abismo que separa a vida de quem ama e é amado, daquele que 

vive sem amar e ser amado é imenso. Entre eles está a felicidade ou o 
desespero, a vida ou a morte, o céu ou o inferno. A escolha é sua! 
 
Fonte: https://amofamilia.com.br/definicao-de-amor-para-criancas/ 
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