
 

 

 

 

 

 

 

Frutos do spírito} 

Por que meu “grande amor” não chega? 
Ter alguém ao lado para partilhar a vida, dar risada de bo-

beiras, dividir dores, frustrações, fazer planos e realizar sonhos é 
o desejo de muitas pessoas, esses desejos são legítimos e tradu-
zem o profundo desejo humano de ser e estar com o outro.  En-
tretanto, o encontro com o tão desejado “grande amor” pode não 
ocorrer no tempo esperado. A demora pode prolongar-se por me-
ses e até anos, gerando sentimentos de angústia, tristeza e de-
sesperança. Alguns, inclusive, deprimem-se, por sentirem que suas 
vidas perdem o sentido pela ausência de alguém com quem par-
tilhar os dias, os quais parecem mais cinzas pelo peso da solidão. 

É aí que devemos confiar, por mais que seja difícil, principalmente em um tempo de grande crise de referên-
cias, de relacionamentos virtuais, de redes sociais e pseudopersonagens. 

Confiar no tempo de Deus e esperar nele é uma escolha. E quem escolhe deve também assumir os riscos e 
as consequências da escolha, da frustração ou da satisfação. Ninguém é detentor de uma bola de cristal que 
desvenda o futuro, mas podemos saber em quem esperar e, assim, escolher esperar. Escolher sempre acarreta 
esperar um resultado. 

Todo mundo sabe e todo mundo diz que esperar é difícil, que é um processo, que temos de ter paciência, pois, 
no final, tudo dá certo! E quando esperamos em Deus tudo vai bem! Isso tudo é verdade, é lindo e poético, 
romântico!  

Entretanto o que ninguém nos conta é que não sabemos esperar. Ninguém nos ensinou isso, ninguém mostrou 
como fazer. O que ninguém nos conta é que esperar nem sempre vai terminar no dia, no jeito e na forma que 
gostaríamos, também não nos contaram que esperar, mesmo em Deus, não tira a angústia de ver a vida passar e 
as coisas não serem resolvidas! Ninguém nos conta que, às vezes, precisamos esperar não porque Deus quer, mas 
porque as circunstâncias exigem. Ninguém nos conta que esperar revela as nossas reais motivações interiores. 

Nunca acredite que você está “encalhado” esta é uma palavra muito baixa, que ninguém deveria ser rotulado 
assim. Vejamos, a baleia, quando encalha, na maioria das vezes, não consegue se soltar, fica presa e fere-se até 
morrer. Então devemos acreditar que estamos reservados, pois existe uma pessoa separada, escolhida, preparada e 
reservada para aparecer na hora certa. Somos muito importantes, e só pessoas importantes podem usufruir de nós, 
só a pessoa certa pode ter acesso a nós. Não se deixe levar por essa onda, mas se assuma como “reservado”. Como 
disse Santa Edith Stein: “O que vale a pena possuir vale a pena esperar”. 

Lembre-se que prudente é quem constrói a casa sobre a rocha, lugar seguro, onde podem vir ventos e 
tempestades, mas a casa continuará inabalável (cf. Mt 7,24-27). Não seja insensato. Peça a Deus discernimento nas 
suas escolhas amorosas, pois os relacionamentos humanos necessitam se espelhar no amor de Deus para que 
exista o amor verdadeiro neles. Quem ama se esforça para que o outro cresça e seja feliz. Comprometer-se com o 
outro é a forma mais autêntica de amar. 


