
 

 
 

 

 
 

O medo de amar... 
Muitas vezes temos medo e 

isso é normal, mas quando o as-
sunto é medo de amar e até 
mesmo de nos relacionarmos com 
as pessoas que desejam fazer 
parte de nossa vida, significa que 
nosso coração precisa de uma 
atenção especial. 

As experiências dolorosas vivi-
das no passado e o medo de novos 
sofrimentos não podem definir 
nosso estilo de vida, muito menos 

nos impedir de viver plenamente cada fase de nossa existência, dando e recebendo o amor, pois ele é a única 
força que aproxima nosso coração do coração de Deus, fonte de toda vida. 

Quantas vezes, esta semana, você teve vontade de convidar alguém para sair, para conversar, para ir à praia ou 
ao cinema, e não o fez, temendo que a pessoa pudesse não ter tempo ou não gostasse de sua companhia e, desse 
modo, acabou sentindo-se rejeitado – sem ao menos ter tentado? 

Quantas vezes você se apaixonou sem que o outro jamais soubesse do seu verdadeiro amor? Quantas vezes 
você abandonou alguém, com medo de ser abandonado antes? 

Quantas vezes você se afastou de alguém com medo de amar porque sabia que um dia estaria bem longe dela 
ou talvez jamais pudesse encontrá-la novamente? 

O medo de amar nos tem levado a usar do meio termo para sobreviver, ou seja, até certo ponto amamos, mas 
não somos capazes de nos entregar, fazendo com que não nos aprofundamos em um relacionamento por medo 
das consequências., isso acontece pois nós mesmos não nos amamos. 

O amor só é concreto quando antes de nos doarmos aos outros, conseguimos compreender e definir claramente 
nossa própria identidade. Quem abre mão do que é para agradar a outros vive em profunda alienação. 

Para amar bem é preciso começar em si. Quem não se respeita e não tem sensibilidade para compreender os 
próprios limites, não poderá respeitar e compreender o outro. Quem não respeita o espaço de seus sagrados 
silêncios, confiando-os a outros, terá demasiada dificuldade para definir sua própria identidade. 

Para olharmos o mundo com afeto, isto é, transformarmos este olhar em um olhar positivo, é preciso curar o 
próprio coração. Muitos dão nome a isso de cura interior. Todos precisamos de cura interior. E esse é um processo 
que começa quando temos a coragem de apresentar a Deus as nossas feridas, fraquezas e imperfeições, também 
os sofrimentos que a vida nos proporcionou, as pessoas que nos feriram, e pedir que a força redentora da cruz de 
Cristo atinja tudo isso e restaure, com o Seu supremo Amor, os sentimentos do nosso coração. 
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Independentemente dos acontecimentos, é no amor doação que está a salvação para você. É no amor doação 
que as pessoas com quem você se relaciona serão salvas. 

Mas devemos amar com a dose certa, pois esse ato faz um bem enorme e dá mais qualidade ao viver. Precisamos 
compreender que todos somos capazes de amar e ser amados. Quando no coração existe disposição, o amor firma 
seus passos e constrói sua própria estrada, trazendo um novo sabor a todas as coisas. Por isso: "Amemo-nos uns 
aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. (I João 4, 7)" 

Apesar das decepções, dos problemas familiares, ame. Decida-se pelo amor. E diga aos decepcionados com tudo 
e com todos que não deixem de amar.  


