
Quero simplesmente amar I

Lembro-me de uma tarde em que eu estava numa livraria lendo as revistas da semana e, sem que
estivesse procurando algo em específico, deparei-me com um artigo que, infelizmente, não sei onde
foi publicado nem o nome do autor, mas que dizia mais ou menos assim: “O amor não é a solução
dos nossos problemas, mas a conseqüência da resolução deles”.

Essas palavras resumiram o mistério do amor e – pelo menos para mim – o enigma de um dia ter me
apaixonado e acreditado que seria para sempre, quando não foi isso exatamente o que aconteceu. 

O amor,  conclusivamente,  é  indomável.  E,  muitas  vezes,  independe da  nossa  vontade  para  ser
eterno.  

Todos os que o encontram em algum momento da vida e se decepcionam levantam um muro ao
redor de si mesmos e passam a viver protegidos. Mas uma verdade é que, independente de não o
compreendermos, não há ninguém que não tenha nascido para viver este privilégio. E, por mais que
seja natural crer que “isso nunca vai acontecer comigo”, vale ressaltar que tem sempre alguém que
nos  observa  e  que  sozinho  e  em  silêncio  imagina  como  seria  viver  ao  nosso  lado.  

Para “tentar” entender esse enigmático sentimento já criei teses e mais teses. E algo que ainda não
compreendo é o porquê de muitas vezes querermos tanto alguém e nos sobrar somente a certeza de
que  não  temos  esse  direito.  E  a  pergunta  é  sempre  a  mesma:  o  que  falta  em  mim?  

Descobri que o amor é como um diamante: raro. E que ele necessita de uma bela pessoa para brilhar
mais.  Não  é  assim  nos  filmes?  As  mais  lindas  jóias  estão  nas  mais  belas  mulheres?  

Outra  verdade que encontrei  foi  que todos nós somos um diamante.  E como toda linda pedra,
passamos por polimentos e lapidações cruéis. É verdade também que durante esse processo é difícil
acreditar que, um dia, estaremos perfeitos e radiantes numa vitrine onde muitos nos olharão com
desejo de nos possuir.

Depois de vasculhar os ‘diários de minha alma’ aprendi que todas as nossas experiências são uma
preparação para o que há de vir e que precisamos estar bem resolvidos para deixar que o amor flua.
Ele, na verdade, não é tão complexo assim. Talvez, nós é que inconscientemente insistimos em
torná-lo complicado. E o afastamos dessa forma.

Já amei, chorei e acreditei que seria para sempre quando não foi. Hoje, mesmo não tendo a certeza
de nada continuo acreditando nesse amor. Afinal de contas, ele é um sentimento, não uma pessoa. 

Eu quero simplesmente amar. Se isso será possível, sinceramente não sei. Contudo, valerá sempre a
pena acreditar neste verbo. E valerá sempre a pena manter  o medo longe de tudo isso.  Porque
sempre é o medo que nos traz os maiores problemas. Os muros. O vírus que adoece o coração.  
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Quero simplesmente amar II

Há algumas semanas foi publicado um artigo meu com o mesmo título. O que eu não esperava – e
que  realmente  me  impressionou  –  foi  o  número  de  e-mails  que  recebi  de  todo  o  Brasil.  

Se você não sabe sobre o que falei no anterior, peço que leia, pois os pensamentos a seguir serão
somente uma extensão daquilo que já comecei a dissertar.

Um fato importantíssimo que notei pelos contatos que recebi foi que o número de pessoas trancadas
em seus mundos é maior do que eu pensava.

Preciso dizer, é claro, que a teoria do diamante não é nada cientificamente provado. É apenas um
conceito que tenho e que, para mim, funciona. 

Verdadeiramente, amar sem medo e sem reservas é o meu objetivo e não mudei de idéia. Viver é um
privilégio e Deus concede oportunidades esplendorosas que se víssemos que nosso medo é o único
responsável  por  ainda  não  sermos  felizes,  faríamos  alguma  coisa  para  acabar  com  ele.

No tempo entre a entrega daquele texto à editora deste portal até a sua publicação, conheci uma
pessoa. Alguém que nunca pensei que existisse. Um rapaz que me tratou tão dignamente que não
podia acreditar que ainda havia alguém que pensava a cerca dos sonhos, da vida e do amor como
ele.  Não  tenho  dúvida  de  que  “esses  dias”  foram  os  mais  felizes  da  minha  vida.

Terei de ser sincera – e isso me dói muito – mas, infelizmente, “esses dias” não puderam continuar.
Algumas circunstâncias pessoais e profissionais nos afastaram, mas pude comprovar empiricamente
que o amor deve “sempre” chegar e nos encontrar disposto e com vontade de se entregar a ele.  

Confesso que mais uma vez questionei a Deus, não como alguém que joga sobre ele a culpa de
tudo, mas querendo entender realmente o motivo de eu ter vivido tantos momentos bons, mas que a
história  não  podia  continuar.  (empecilhos  que  nada  tiveram  a  ver  com  o  caráter  dele.)

Para  concluir,  quero  repetir  o  que  ouvi  alguém muito  sábio  dizer:  “Você  nunca  vai  saber  os

verdadeiros  motivos  pelos  quais  as  pessoas agem”.  Sabe  o  que isso  significa?  Que o coração
humano é profundo demais para criarmos conceitos e batermos o martelo sentenciando os atos dos
outros.

Simples,  não  é?  É  bem mais  saudável  aceitar  a  ter  de  condenar  alguém pela  solidão  ou  pela
irrealização  de  algum  sonho.  Só  que,  na  prática,  não  é  tão  simples  assim.  

E o que fazer quando não conseguimos descansar?

Não só para o amor,  como para todas as demais áreas  da vida,  confiar  em Deus é tudo. E aí,
enquanto não se estabelecer uma relação sólida, nada muito concreto poderá ser feito, ou melhor,
nenhuma  resposta,  artigo,  sermão,  experiência  real  servirá.  

Depois dessa última experiência, concluí que todos os acontecimentos seguem um fluxo natural.
Regido por Deus. Nem tudo é feito por ele, pois ele não obriga o homem a nada, e é importante
entender isso. Talvez, aquela pessoa que foi tão desejada,  realmente fosse uma pessoa boa para
você, mas se ela não quis, nem Deus poderia obrigá-la.
 



Seja pela maneira de Deus ou pelas circunstâncias determinadas pela vontade humana, ele

cuida de nós. Ele sabe amar. Pode nos ensinar como nenhum outro. 

E pode acabar  com qualquer  conceito equivocado que tenhamos criado por proteção devido às
experiências ruins. 
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Amor

Tudo bem. Eu também pensei que o Quero simplesmente amar II fosse o último artigo. Prometo que
o próximo será  sobre  economia.  Acontece que,  fiquei  com uma dúvida:  alguns  internautas  me
contaram que oraram por determinadas pessoas e Deus disse “sim” e,  sem mais nem menos, o
relacionamento acabou.

“Deus é um tirano. Se ele é capaz de dar algo a alguém e depois tirar sem a menor explicação, ele
só pode ser isso”. Mas Sei que não é assim. “Alguma coisa, portanto, está errada. Mas o quê?”

Muitas vezes “achamos” que Deus responde “sim” às nossas orações. É verdade. Fruto de nossa
imaginação. Sabe por que isso acontece? Nesses “apaixonados” momentos entramos num estado de
ansiedade muito intenso que facilmente nos leva a ver o mundo como se ele girasse em torno de
nosso desejo.

Afirmar que Deus diz uma coisa quando ele não diz pode ser perigoso. Você pode até falar que
pediu sinais  e  ele  respondeu  a todos.  Mas tem um detalhe que conta muito:  muitas  vezes  nos
submetemos a alguém porque simplesmente essa pessoa está de acordo conosco. Fazemos isso com
Deus também. Em dadas ocasiões o seguimos porque sua lei cabe em nossa vida e não o contrário.

Há alguns anos, desejei muito uma pessoa e pedi a Deus para dar uma “forcinha”. Ele deu. Não a
que eu queria, mas deu. A estupidez de minha parte foi exatamente a de ignorar “essa” ajuda e
continuar esperando. Entendeu? Esperei pelo apoio que eu queria e não o que Deus estava disposto
a me dar.

Existe, contudo, outras duas vertentes que podem explicar um relacionamento rompido: a primeira,
falei no segundo artigo, sobre Deus não poder interferir no livre-arbítrio; a segunda, pode ser o fato
de não termos sido bons o suficiente para aquela pessoa. Eu sei, é difícil reconhecer isso, mexe com
o orgulho.

O que acredito ser fundamental, para encerrar esse tema, é a análise fria de todas as circunstâncias
que envolveram o possível término do relacionamento.

A decisão de pedir a orientação de Deus para escolher alguém é séria demais. Deus responde. A
história de Rebeca e Isaque comprova. Mas temos de reconhecer o grau de maturidade de todos da
história, principalmente o de Abraão. Não vá pensando que você entenderá os sinais de Deus se nem
ao menos o conhece.



Encerro o assunto por aqui. Desejo que você se encontre com esse sentimento de verdade. Mas não
se esqueça: provar do amor de 1 Coríntios 13 tem muito mais a ver com maturidade espiritual do
que imaginamos.
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