
Corações defraudados

Em tempos de relacionamentos "fast-food", necessário é guardar o nosso coração

A palavra namorar no verbo intransitivo significa “inspirar amor a, afeiçoar-se, agradar-
se de”. Veja que a palavra é revestida de uma intenção sublime, que é gerar o amor e não
existe  nenhum outro significado  fora  este  que seja  verdadeiro.  Ou seja,  o  sentido  da
palavra é construir amor e a razão de tudo é o encontro de duas pessoas que partilham
suas vidas, sonhos e desejos honrados e responsáveis. Pelo menos esta é a idéia. Mas o
que  pode  estar  ocorrendo  com  algumas  pessoas  é  a  desilusão.  Muitos  podem  estar
desacreditados no amor por terem sofrido profundas decepções.

Encontramos pessoas profundamente magoadas e machucadas por relacionamentos que
não deram certo,  que geraram desgaste e finalmente o rompimento. Por causa de um
rompimento traumático, as marcas que ficaram podem fazer adoecer o coração de alguns
que não se recuperam da perda, ou levaram essas duras experiências para outras relações.

Qual é então o real problema? Posso dizer, seguramente, que na maioria dos casos, ao
invés das pessoas  estarem enamoradas  de fato,  elas defraudam. Defraudar  é  “subtrair
dolosamente”,  é “burlar”,  “enganar”. Isso significa que em um relacionamento a dois,
alguém pode roubar, fraudar você sorrateiramente e usar as piores intenções. Se alguém
faz nascer em você esperanças, desejos e sentimentos que não poderão ser satisfeitos ou
completamente saciados, isto é engano, uma farsa, tal como uma fraude.  O significado
da palavra defraudar é “privar você ilegitimamente de alguma coisa”. É o mesmo que
extorquir. 

A meu ver, o que ocorre nos relacionamentos que não dão em nada é que os envolvidos
são  de  corações  defraudados  por  pessoas  que,  no  decorrer  de  um  período,
simplesmente mentém e representam comportamentos que não são verdadeiros. De
um lado está uma pessoa que julga ser amada, importante, uma pessoa dedicada, com
suas razões pessoais de sentimento; do outro lado está o desrespeito, o engano, a pessoa
que se aproveita de um coração rico em amor e rouba tesouros.

Os  planos  de  Deus  são  perfeitos.  Por  isso,  devemos  sempre  recorrer  a  Ele  antes  de
seguirmos em frente com qualquer coisa em nossa vida.
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