
CARTA AO AMOR 
 
 

“Há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: O caminho da 
águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do 
mar e o caminho do homem com uma donzela.” PV-30:18,19. 
 
 
 
 
  O caminho da águia no céu simboliza a liberdade, o direito de 
voar, sonhar, alcançar o inimaginável, transpor barreiras e limites que 
apareçam; o caminho da cobra na penha simboliza a prudência, a paciência, 
saber que devagar se chega longe, pois o caminho pode ser íngreme e 
doloroso; o caminho do navio no meio do mar é o risco que se corre para 
novas descobertas, novas terras, novas ilhas, é ver o sol brilhar na manhã e 
a tormenta açoitar na noite, é deixar o controle da vida nas mãos do 
timoneiro, sem saber o que virá no dia de amanhã, sabendo apenas que o 
caminho é longo. 
  O caminho do homem com uma donzela não pode ser descrito, 
não pode ser conhecido, pois não é possível ver o início e o fim. Ele pode 
ser livre, sonhador, transpor barreiras e limites, mas deve ser prudente e 
paciente, sabendo que o caminho é íngreme. O caminho de um homem com 
uma donzela é arriscado e longo, brilha na manhã, ao sabor da calmaria, mas 
pode se dobrar ao peso da tormenta, quando o timoneiro segura suas vidas 
por um leme. 
  Porque o caminho do homem com a donzela não é conhecido? 
Porque o amor que os une não é um sentimento de liberdade, paixão que se 
esvai, não é a prudência de não se entregar e prosseguir e não é 
simplesmente deixar que as ondas os levem aonde o vento soprar. O 
caminho do homem com sua amada é tudo isso ao longo de uma vida, é se 
entregar agora, se medir á frente e deixar o barco correr quando não se 
puder fazer mais nada, porém, também é saber que em todas as etapas da 
vida, nunca se estará só. Mesmo na ausência é chama que brilha, no vôo 
cego é cúmplice do risco, na tormenta é conforto que aquece, porque o amor 
não é como dizem os poetas, um sentimento eternamente findável, o amor é 
uma vontade que nasce primeiro na razão, que morre gerando a planta, que 
frutifica renovando o ciclo da vida. Descrever o amor de um homem por uma 
mulher? É estar perto do coração de Deus. 
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