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O QUE NÃO ESTÁ EM MIM, ESTÁ NO OUTRO E
O QUE NÃO ESTÁ NO OUTRO, ESTÁ EM MIM.
De boca em boca, como se fosse cultura popular, de forma até hereditária, se ouve dizer,
que os homens não entendem as mulheres e as mulheres não entendem os homens. Que as
mulheres são complicadas e os homens insensíveis.
Estas e outras mentiras sobre os sexos são ditas e repetidas tantas vezes, que muitos
acreditam que são verdades.
Como pode ser isso?
Não acredito que dois sexos tão perfeitos, tão distintos e tão abençoados por Deus, sejam
incapazes de se entenderem, de se respeitarem, de se compreenderem e de se amarem. Pois
afinal, foram feitos um para o outro, um do outro (“Então o Senhor Deus fez o homem cair em
profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne.
Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher...” Gêneses, capítulo
2, versículos 21 e 22).
Seja mais cauteloso, mais cautelosa no que ouve. E de dez palavras ouvidas, não deixe que
nem nove, chegue ao vosso coração e seja aceita como verdadeira, sem antes questionar.
Questione, sempre questione a sociedade e suas verdades mentirosas.
Depois de questionar e refletir, formule, reformule, formule quantas vezes for necessário.
Tire suas próprias conclusões, SUAS e não as de outros PREconceituosas. Pois muitas mentiras
são faladas consecutivamente como verdades. E acabamos por cair nessa arapuca e não só nos
desvalorizamos, como depreciamos o outro sexo que faz parte de nós.
Ambos os sexos se entendem e se compreendem e os dois pensam semelhantes, na mesma
linha de pensamento. Dou-lhe como prova, o que é ser carinhoso para ambos os sexos.
Para os homens ser carinhoso é:
*É você estar de bem com a vida e com a pessoa amada;
*Ser fiel, respeitar o próximo, não viver em meio a mentiras, sendo sincero com as pessoas;
*Ser carinhoso para o homem, é poder estar perto de uma pessoa, sabendo que ela também
quer ficar perto de você;
*É uma pessoa que fala com todos de forma igual, refletindo bondade no olhar;
*É fazer com que as pessoas gostem de você, não pelo aquilo que você é, mas sim pelas
suas atitudes;
*Ser carinhoso para o homem, é amar as pessoas sem olhar a aparência, raça, cor e classe
social;
*É toda demonstração de afeto, para alguém que temos afinidades de alguma forma;
*É você ser uma pessoa feliz, sempre de bem com a vida, dando valor as pessoas que ama;
*É dar atenção para as pessoas, ser educado, é ajudar quando for preciso;
*Ser carinhoso para o homem, não é só receber, mas é saber se dar também;
*É uma forma de expressar nossos sentimentos ao outro e pode ou não, incluir contato
físico;
*É ser atencioso, amoroso, tratar o outro com ternura, delicadeza, mesmo ele sendo
diferente de você;
*É ter a virtude chamada paciência, conjugada ao esquecimento de falhas de caráter;

INSTITUTO HÉLIO E MARIA AUXILIADORA.
Whats App: (62) 992810252
E-mail:
institutohma@yahoo.com.br
CNPJ: 11.522.139/0001-11

* Ser carinhoso para o homem, é falar de amor, reconhecendo as limitações de todos;
*É ser amigo, companheiro nas horas difíceis, sabendo compreender e dar apoio quando
necessário;
*É fazer a outra pessoa se sentir feliz, com sua companhia, sem que isso se torne um fardo
para quem esta proporcionando o carinho;
*É dar atenção, reparar os pequenos detalhes, é a forma de falar e o jeito de olhar;
*Ser carinhoso para o homem, é fazer carícias, fazendo de tudo para a pessoa amada sentirse bem;
*É ajudar quem precisa de ajuda, ajudar os idosos, as crianças, os mais carentes e os mais
pobres; ou seja; é dar calor humano, isso sim é ser carinhoso;
*É compartilhar afetos, gestos, toques, palavras e sorrir quando devíamos era chorar;
*Existe várias formas de carinho. Carinho de mãe, de amigo, de namorada. Carinho a gente
oferta, a uma pessoa que nos faz bem e nos faz sentir bem;
*Ser carinhoso para o homem, é dar e receber carinho tem muito haver com
comprometimento, atenção e afeto;
*Carinho tem de ser espontâneo, verdadeiro, do contrário não é carinho;
*Hoje em dia, com a sociedade individualista e capitalista, fica até difícil demonstrar
carinho; pois aos olhos de muitas mulheres, parece uma coisa brega ser carinhoso.
Mulheres podem acreditar; pois todas estas palavras saíram de bocas masculinas. Estes
homens MA-RA-VI-LHO-SOS, estão ao nosso lado, no nosso dia a dia. Não precisa procurá-los,
apenas limpe a sua mente, das mentiras ditas de mãe pra filha, de pai pra filho. E assim, você
perceberá como está rodeada deles, como o ar que te rodeia.
Continuando a minha prova, em que ambos os sexos foram feitos um para o outro, aí vai o
que é ser carinhoso para as mulheres:
Para as mulheres ser carinhoso é:
*É desejar para o outro o melhor, respeitando-o e lhe dedicando tempo de qualidade e não
de quantidade;
*É tudo aquilo, que de uma forma, ou de outra, deixa os dois contente;
*É ser cheia de afeto, carinho, meiguice, zelo. É demonstrar amor com atos;
*Ser carinhosa para a mulher, é ter afinidade, prazer e satisfação. É amar. É estar do lado de
alguém e sentir sua falta, nem que seja por pouco tempo;
*É aquele que dá atenção, mesmo tendo um monte de coisas pra fazer;
*Carinho não é só um bilhetinho com palavras bonitas e românticas; pois o carinho está no
modo doce e suave com que se fala. O carinho está também no jeito terno de se olhar e na atenção
com que se dedica a alguém;
*É ser doce e ter facilidade de entender o outro e não julgar. E acima de tudo, compreender
as atitudes, mesmo que não compartilhe dessa opinião;
*Ser carinhosa para a mulher, é ser cuidadosa, é tratar bem, porque se quer bem. Seja com
palavras, atitudes e presença;
*Sendo namorado ou não, uma pessoa carinhosa afaga, faz cafuné, trata bem, dá beijinho no
rosto e na testa também;
*É demonstrar sentimento de afeto. É aconchegar, acariciar, expressar o quanto gosta e quer
bem determinada pessoa;
*É estar atento e ajudar no que à pessoa necessitar, de forma amorosa, para que ela saiba o
quanto é especial;
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*Ser carinhosa para a mulher, é afagar os cabelos de alguém, sem que esta pessoa peça. É
conversar olhando nos olhos;
*É aquela pessoa, que tem disposição para dar uma palavra de apoio e um gesto de ternura;
*Tem que ter amor, simplicidade, compreensão e estar sempre do lado de quem precisar;
*A pessoa carinhosa, preocupa com você, se importa se você está triste e te entende; mesmo
naqueles dias, em que estamos chatos ou desanimados;
*Ser carinhosa para a mulher, é aquela pessoa que nas mínimas coisas, demonstra afeto e
toca no nosso coração;
*Quem dá carinho, é até considerado meio grudento e meloso. Mais esta pessoa, sempre
estará por perto, quando você precisar de um abraço, ou de um eu amo você;
*É saber interpretar os desejos e necessidades do outro, é ser educada e estar presente;
*É ficar junto e demonstrar carinho, através de uma simples mão dada;
*Ser carinhosa para a mulher, é ter um olhar terno, é dar colo, é falar mansinho;
*Tem que se esforçar, que cuidar, que sentir, ou pelo menos tentar sentir o que outro sente;
*Tem que fazer parte da vida e da história do outro. Porque carinho anda junto com
convivência;
*O carinhoso, te prende com o olhar e te mostra o quanto você é amado;
*Uma pessoa carinhosa, desperta no outro um enorme bem estar, até mesmo através de um
sorriso.
Viram homens, como as mulheres são EN-CAN-TA-DO-RAS e caminham na mesma linha
que vocês? Observaram como vocês dois, pensam de forma comum, buscam e anseiam pelas
mesmas coisas?
Homens e mulheres se completam, a Bíblia já nos diz: “Por essa razão, o homem deixará pai
e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornaram uma só carne.” Gêneses capítulo 2, versículo 24.
Para muitas pessoas, somos imperfeitos e cheios de defeitos. Você acredita nisso? Pois não
deveria, porque é mais uma mentira dita como verdade. Que só faz atrapalhar a nossa vida, só faz
abaixar a nossa auto-estima e só faz com que a gente pense, que não somos nada. Para o seu
governo, somos seres perfeitos; pois somos a imagem e semelhança de Deus. “Criou Deus o
homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.” Gênesis capítulo 1,
versículo 27. Deus é perfeito, como também toda a sua obra.
Perfeitos, perfeitos, perfeitos. Fomos feitos para amar e não para guerrear. Será difícil
entender isso? Por que é tão fácil aceitar as mentiras e tão difícil entender as verdades?
Homens e mulheres tampem os ouvidos, para as mentiras e sejam sábios ao peneirar, de
forma a separar o joio do trigo. Escutem com os vossos corações; pois só assim seremos humanos e
felizes.

Letícia Luccheze.
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