
 

 

 
 

Amar com A maiúsculo 
Alguns dizem que: “o amor é o sentimento mais puro que existe”, outros dizem que: “é por amor 

que as pessoas fazem loucuras”, já a bíblia nos diz que “Deus é Amor” (1Jo 4,8). E ainda: “O Amor 
jamais acabará” (1Cor13,8a). 

A palavra AMOR, do latim, amor mesmo, era utilizada para designar o sentimento de “gostar 
de algo ou alguém”, sentir afeição, desejo ou preocupação. Inclusive, alguns estudiosos referem que 
na raiz do verbo que designa amor, em latim, está impressa a ideia de plantar, semear.  

O amor é muito diferente das explicações que encontramos nos dicionários ou daqueles que 
vemos em novelas, que preenche o espaço que é destinado a ele, esse sim é o amor com “a” 
minúsculo. Falamos do amor que é vivido entre as pessoas, pois o amor é uma pessoa, é o amor 
vivido entre pai e filho, esposo e esposa, entre vizinhos, entre sogra e genro, etc. 

O amor é uma pessoa, e esse indivíduo nos ensina que o amor é o contrário do egoísmo, porque 
ser egoísta é fechar-se em si mesmo, 
fala-se que o amor é contrário ao ódio, 
mas o ódio, sim, é sentimento, é contro-
lável, passa. Egoísmo, não! Egoísmo é fe-
chamento, barreiras, dificuldade, divisão 
e, por fim, destruição. 

“O homem não pode viver sem o 
amor. Ele permanece para si mesmo um 
ser incompreensível e a sua vida é des-
tituída de sentido se não lhe for reve-
lado o amor, se ele não se encontra com 

o amor, se o não experimenta e se não o torna algo seu próprio” (São João Paulo II, RH, n. 10). O 
Amor não se fecha, mas se dá por inteiro. Esse Amor que estamos falando aqui, é do tipo que 
assume como sua a culpa de um outro, que morre para si, que dá a vida. O Amor que se deixa 
crucificar! 

Amor é aquele que diz ‘não’ quando é preciso, mesmo que doa, é também aquele que abraça, 
que cura, perdoa, mas corrige, dá limites. o Amor é gesto, é Palavra, Ele não se esgota; e quanto 
mais se doa, mais cresce. Esse Amor, sendo Palavra, foi verbo, foi ação, mas não para em si mesmo. 
Esse Amor é modelo de vida. Ele ensina: “Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei” (Jo 15,12).  

 O verdadeiro amor se revela nos pequenos gestos, no dia-a-dia e por todos os dias. O verdadeiro 
amor não é egoísta, não é presunçoso, nem alimenta o desejo de posse sobre a pessoa amada. 
Santa Teresa de Calcutá nos ensina algumas lições sobre o amor vejamos: 
 "Se quisermos amar verdadeiramente, temos de aprender a perdoar." 
 "A oração faz-nos ter um coração puro. E um coração puro é capaz de ver a Deus. Se desco-

brirmos Deus, seremos capazes de amar, de amar não com palavras, mas com obras." 
 "O verdadeiro amor dói. Ele dói sempre. Amar uma pessoa custa mesmo; é doloroso abandoná-

la e deseja-se morrer por ela." 
 E é por isso que Deus nos diz em sua palavra: 

 

Frutos do Espírito 



"O AMOR é paciente, o AMOR é bondoso. Não tem inveja. O AMOR não é 
orgulhoso. Não é arrogante. Nem escandaloso. Não busca os seus próprios 
interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, 
mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta. O AMOR jamais acabará". 

O amor nunca morre ou acaba, mesmo que seja pregado numa Cruz. A razão da frustração do 
homem pós-moderno é que ele dominou o mundo e as estrelas, a tecnologia e a ciência, mas não 
aprendeu a amar o irmão que está ao seu lado. Há muitas pessoas que ainda são más, porque ainda 
não fizeram a experiência do amor; nunca foram suficientemente amadas. “O amor é a asa que 
Deus deu à alma para que ela possa subir até ele”, disse Michelangelo. Por isso amemos, uns aos 
outros. 


