
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

O namoro é algo muito sério 
Observatório Pastoral 

Caro leitor, 
Se és daqueles que se questiona se faz sentido nos tempos actuais celebrar o S. Valentim, 
Se és daqueles que vive realizado numa história de amor comprometido, 
Ou daqueles que não acredita na existência de tal realidade, 
Se és daqueles que anda à procura do Amor… 
Lê esta reflexão, que não te vai roubar mais de 5 minutos. 
Amor, o que é? Um sentimento intenso, um projecto de vida, a caridade actuada, o nível mais 

superior da amizade? 
Jesus, disse-nos e mostrou-nos que o Amor é a doação da própria vida por aquele que se ama. 
O amor não é um sentimento, não pertence simplesmente à nossa esfera emocional, apesar de muitas 

vezes envolver emoções fortes e prazerosas. 
O amor é essencialmente um acto da vontade. E a vontade, juntamente com a inteligência, são os 

dois superpoderes da nossa dimensão racional: aquela que toma decisões, traça objectivos, aquela que se 
compromete. E a nossa vontade é uma vontade operativa, uma vontade que se orienta para a acção. 

O Amor não são palavras, peluches ou sentimentos. O Amor é acção. É a vida em acção, é a vida 
que se dá, doa o que doer, pelo outro. E o amor romântico é apenas uma forma de viver o amor. A 
própria amizade é, também ela, um tipo de amor. Aliás, o amor romântico deve apoiar-se numa profunda 
relação de amizade entre duas pessoas. 

O namoro é um tempo de conhecimento mútuo, que pode arrancar depois de uma amizade de muito 
tempo ou de um cruzar de olhares avassalador. Independentemente do capítulo inicial, um namoro deve 
dar oportunidade às duas partes para discernir a possibilidade de um projecto de vida comum. 

Como Pedopsiquiatra e como monitora do Protege o Teu Coração, um programa de formação do 
carácter e da sexualidade, tenho a oportunidade de ouvir muitos jovens que passaram por situações 
amorosas complexas, sofridas e por vezes, tóxicas. Oiço os seus desabafos com tristeza, pelo cepticismo 
e desconfiança com que enfrentam as suas relações interpessoais seguintes, à luz de uma experiência 
amorosa falhada. No entanto, gostaria de te dizer, caro leitor, se estás neste grupo, que o amor é possível. 
Mas não porque anda no ar, como diz a canção. O amor é possível porque no mais profundo de cada ser 
humano vive o desejo de amar e ser amado incondicionalmente. E sendo o amor um acto da vontade, 
uma decisão firme da pessoa, é possível. Não há amor sem projecção de futuro. Um amor que se prevê 
só para hoje não nos enche as medidas. 

O namoro permite que os namorados ponham em comum aquilo que são e descubram se querem o 
mesmo a curto, médio e longo prazo. “Somos compatíveis?” E não falo de uma compatibilidade sexual, 
como por vezes me perguntam. Essa é consequência da compatibilidade nas 5 dimensões da pessoa, já 
que a sexualidade impregna tudo o que a pessoa é (dimensão física, social, emocional, racional e 
transcendente). Falo da compatibilidade de valores, de temperamentos, de modos de ocupar o tempo 
livre, de projecto familiar, de relações interpessoais, de estilos comunicacionais, de modos de gerir o 
dinheiro… 

Um namoro é algo muito sério e muito exigente. É uma etapa do caminho até ao cume da montanha 
do amor comprometido, exclusivo e incondicional. Que se bem vivido, há-de permitir chegar ao SIM ou 
ao NÃO. Ambas as conclusões são importantes. 

Caro leitor, se chegaste até aqui e estás a subir esta montanha, deixa-me dizer-te uma coisa: não 
tenhas pressa. Dá-te a conhecer como és, confia-te ao outro, conhece profundamente o outro. E ouve 
também quem está ao vosso lado e vos conhece. Pede ajuda.  E escuta bem os ecos mais profundos que 
esta relação traz ao teu coração. Costumam estar certos! 

Cátia Almeida, Pedopsiquiatra e Coordenadora Nacional do Protege o teu Coração 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I           1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23 
«O Senhor entregou-te nas minhas mãos, mas eu não quis atentar contra ti» 

 
Leitura do Primeiro Livro de Samuel 
Naqueles dias, Saul, rei de Israel, pôs-se a caminho e desceu ao deserto de Zif com três mil 
homens escolhidos de Israel, para irem em busca de David no deserto. David e Abisaí penetraram 
de noite no meio das tropas: Saul estava deitado a dormir no acampamento, com a lança cravada 
na terra à sua cabeceira; Abner e a sua gente dormia à volta dele. Então Abisaí disse a David: 
«Deus entregou-te hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa que de um só golpe eu o crave na terra com 
a sua lança e não terei de o atingir segunda vez». Mas David respondeu a Abisaí: «Não o mates. 
Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune?». David levou da 
cabeceira de Saul a lança e o cantil e os dois foram-se embora. Ninguém viu, ninguém soube, 
ninguém acordou. Todos dormiam, por causa do sono profundo que o Senhor tinha feito cair sobre 
eles. David passou ao lado oposto e ficou ao longe, no cimo do monte, de sorte que uma grande 
distância os separava. Então David exclamou: «Aqui está a lança do rei. Um dos servos venha 
buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. Ele entregou-te hoje 
nas minhas mãos e eu não quis atentar contra o ungido do Senhor». Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL       Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a) 
O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 
Ou: Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. 
 
LEITURA II                      1 Cor 15, 45-49 

«Assim como trazemos em nós a imagem do homem terreno, 
procuremos também trazer em nós a imagem do homem celeste» 

 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: O primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo; o último Adão tornou-se um 
espírito que dá vida. O primeiro não foi o espiritual, mas o natural; depois é que veio o espiritual. 
O primeiro homem, tirado da terra, é terreno; o segundo homem veio do Céu. O homem que veio 
da terra é o modelo dos homens terrenos; o homem que veio do Céu é o modelo dos homens 
celestes. E assim como trouxemos em nós a imagem do homem terreno, traremos também em nós 
a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO             Lc 6, 27-38 

«Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: «Digo-vos a vós que Me escutais: Amai 
os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por 
aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra; e a quem te 
levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir e ao que levar o que é teu, 
não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lho vós também. Se amais aqueles 
que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. 
Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem 
o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? 
Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, 
amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a 
vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede 
misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não 
condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á: deitar-vos-ão 
no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros 
será usada também convosco».  Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo exige-nos o amor total, o amor sem 
limites, mesmo para com os nossos inimigos. Convida-nos a pôr 
de lado a lógica da violência e a substituí-la pela lógica do amor. 

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo concreto de um homem de 
coração magnânimo (David) que, tendo a possibilidade de eliminar o seu 
inimigo, escolhe o perdão. 

A segunda leitura continua a catequese iniciada há uns domingos atrás 
sobre a ressurreição. Podemos ligá-la com o tema central da Palavra de 
Deus deste Domingo – o amor aos inimigos – dizendo que é na lógica do 
amor que preparamos essa vida plena que Deus nos reserva; e que o amor 
vivido com radicalidade e sem limitações é um anúncio desse mundo novo 
que nos espera para além desta terra. 

O Evangelho reforça esta proposta. Exige dos seguidores de Jesus um 
coração sempre disponível para perdoar, para acolher, para dar a mão, 
independentemente de quem esteja do outro lado. Não se trata de amar 
apenas os membros do próprio grupo social, da própria raça, do próprio 
povo, da própria classe, partido, igreja ou clube de futebol; trata-se de um 
amor sem discriminações, que nos leve a ver em cada homem – mesmo no 
inimigo – um nosso irmão. 

No mundo em que vivemos, é um sinal de fraqueza e de cobardia não 
responder a uma agressão ou não pagar na mesma moeda a quem nos faz 
mal; e é um sinal de coragem e de força pagar o mal com o mal – se 
possível, com um mal ainda maior. Achamos, assim, que defendemos a 
nossa honra e o nosso orgulho e conquistamos a admiração dos que nos 
rodeiam. Estes princípios geram, inevitavelmente, guerras entre os povos, 
separações e divisões entre os membros da mesma família, inimizades e 
conflitos entre os colegas de trabalho, relacionamentos difíceis e pouco 
fraternos entre membros da mesma comunidade cristã ou religiosa. Porque 
não descobrimos, ainda, que este caminho é desumano? É possível acreditar 
que esta dinâmica de confronto nos torna mais livres e mais felizes? 

A nossa força e a nossa coragem manifestam-se, precisamente, na 
capacidade de inverter esta lógica de violência e de orgulho e de estender a 
mão a quem nos magoou e ofendeu. O cristão não pode recorrer às armas, à 
violência, à mentira, à vingança para resolver qualquer situação de injustiça 
que o atingiu. Esta é a lógica dos seguidores de Jesus, desse que morreu 
pedindo ao Pai perdão para os seus assassinos. 

A lógica de Jesus – a lógica dos seguidores de Jesus – é precisamente a 
única que é capaz de pôr um travão à violência e ao ódio. A violência gera 
sempre mais violência; só o amor desarma a agressividade e transforma os 
corações dos maus e dos violentos. 

Isto não significa ter uma atitude passiva e conivente diante das 
injustiças e das arbitrariedades; significa estar sempre disposto a dar o 
primeiro passo para o reencontro, para acolher o que falhou; significa ter 
gestos de bondade e de compreensão, mesmo para quem nos fez mal. 
Também não significa, obrigatoriamente, esquecer (felizmente, ou 
infelizmente, temos memória e não a podemos desligar quando nos 
apetece); mas significa não deixar que as falhas dos outros nos afastem 
irremediavelmente; significa ter o coração aberto ao nosso próximo – 
mesmo quando Ele é ou foi um “inimigo”. 
 


