
O Que É o Amor Verdadeiro? 

Aos	  Casais	  das	  Equipes	  de	  Nossa	  Senhora:	  	  
aproveitem	  o	  dia	  de	  hoje	  para	  demonstrar	  
um	  ao	  outro	  mais	  ainda	  seu	  amor.	  E	  alguns	  
preferem	   fazer	   deste	   dia,	   um	   dia	   de	  
reflexão.	   Algumas pessoas pensam que 
encontrar um amor verdadeiro é encontrar 
uma pessoa perfeita, que saiu dos seus 
sonhos e encaixa perfeitamente em todas as 
áreas da sua vida. Esse é um grande erro e 
a principal explicação para o fim da maior 
parte dos relacionamentos. 

Um amor verdadeiro é aquele que resiste ao teste do tempo. É ter ao lado uma pessoa que conhece todas 
as nossas imperfeições e continua nos amando do mesmo jeito. 

É verificar que existem algumas incompatibilidades e alguns gostos completamente diferentes, mas estar 
disposto a fazer alguns sacrifícios para agradar a outra pessoa. É enfrentar os desafios e as dificuldades de 
mãos dadas, porque quem ama de verdade sabe que os dois juntos são muito mais fortes do que se 
estiverem separados. 

Só se aprende a amar, amando: O amor é uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de uma 
pessoa. Um amor correspondido, cheio de afinidades, calmo, que traz satisfação, é uma das experiências 
mais enriquecedoras que alguém pode viver. No amor verdadeiro, no amor sincero, há troca, há 
cumplicidade, há companheirismo, e há apoio mútuo. 

Quando vivemos um amor, a nossa vida fica mais plena, mais rica, mais leve. O amor pode transformar a 
vida de alguém. Muitas pessoas têm medo de amar, mas é preciso entender que o amor não mata. O amor 
traz vida, revigora, renova os ânimos e o fôlego. A vida, às vezes, pode ser muito dura, e ter alguém que 
nos ama e com quem podemos contar, alivia muito o peso da vida em nossas costas. 

Amar é um compromisso com o outro. Para amar é preciso querer amar, é preciso saber fazer concessões, 
é preciso deixar de olhar para o próprio umbigo e entender que há outra pessoa olhando por nós, e muitas 
vezes com um olhar muito mais generoso e amoroso. Amar é um dos grandes aprendizados da vida, e 
como dizia o poeta, "só se aprende a amar, amando!" 
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Que	  Deus	  proteja	  a	  vida	  do	  casal!	  

Pe.	  Alexandre	  Acácio	  Nogueira	  


