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Araquari, 11 de junho de 2019
Uma reflexão aos enamorados lá de casa,

Véspera do dia dos namorados, dia para refletir sobre o que é de fato o amor e como estamos
gerenciando nossas relações. Muito mais do que uma data de apelo comercial, esta é uma data
para entendermos o processo de enamorar. Você já se enamorou?
Enamorar é um verbo transitivo direto e pronominal se analisado pela estrutura linguística, mas
vale parafrasear um pouco dizendo que enamorar é uma ação, precisa de intencionalidade e
disposição pessoal para agir. Em uma segunda análise, este “enamoramento” só é possível para
quem de fato está inteiro a ponto de poder doar-se.
Muitas vezes pensamos no primeiro período de uma relação, mas de fato o enamorar-se é
resultado das ações de uma vida inteira. Cada dia decidimos nos enamorar daquele que um dia
chamou-nos a atenção e fez-se foco de nossas mais objetivas intenções de conquista.
O foco do desejo nos motiva para a ação, portanto o enamorar promove que estejamos
permanecendo em atividade efetiva de conquista durante todos os períodos do processo de
construção de um relacionamento que, a longo prazo, nos estruture para lançar os fundamentos
de uma família.
Enamorar-se implica em primeiro lugar, desenvolver a percepção de completude pessoal para
entregar-se por inteiro, afinal precisamos ser um jogo de jantar completo, não uma panela sem
tampa que procura por qualquer tampa.
Aos enamorados lá de casa que se amam e que aprenderam que o outro é diferente e por ser
diferente necessita de que sejam comunicadas as necessidades, as potencialidades e precisa que
se façam descobrir em ambos as qualidades e possíveis diferenças, que insistimos em chamar
defeitos.
Que este dia dos “enomorados” relembre a importância de continuar se apaixonando a cada dia
pela pessoa que aguentou tantas lutas ao seu lado, qual lado? O de dentro, pois quem importa
foi importado para dentro do coração e, se for retirado, levará um pedaço seu que pertence aos
dois.
Com carinho,

Família IAESC.
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Só para avisar, na quinta feira dia 13/06 não teremos a Escola de Pais, foi transferida para Agosto.

