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O amor humano, sinal do amor de Deus
Em um mundo individualista e egoísta, o casal é o caminho do humano e o caminho do humano é a comunhão
Pe. Rinaldo
Roberto de
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Pároco da
Paróquia
Sant’Ana do
Paraíba

O

amor humano é algo fascinante. É símbolo do
amor de Deus e, por sua
vez, o amor de Deus é modelo
para todo amor humano. Dentre os amores humanos, o mais
irresistível é o do casal. Tanto é
que Deus usa desse amor para
falar do seu amor para conosco. Até diz, por meio dos profetas, que o amor Dele por nós
chega ao ciúme.
O amor de um casal nasce do
que chamamos de harmonia
preestabelecida, daí chegarmos
a falar até em almas gêmeas.
Somos tomados por afeto inesperado com relação ao outro.
Somos como que roubados
pelo outro, e tudo só passa a ter
sentido se o outro estiver junto.
No começo, é um desconhecido
que se torna hóspede e passa
a ser dono da casa. É o amor
mais forte do que a morte!
Esse amor dá sentido à nossa
história. O ser humano é chamado à existência e, pelo amor,
à coexistência, na doação de
si. E, para algo tão importante,
é preciso se preparar. O matrimônio cristão envolve um “sim”
para sempre. A união é pública,

estável e indissolúvel. A graça
de Deus vem em socorro do casal, pelo Sacramento do Matrimônio, para que sejam fiéis às
promessas feitas. O que chamamos de Encontro de Noivos na
Igreja visa suprir qualquer deficiência nesta preparação para a
vida conjugal e familiar. A preparação em si deve vir desde o
berço, o momento com os noivos deveria ser só o coroamento de um caminho já feito. No
Encontro, procuramos interpretar o amor do casal como sinal
do amor de Deus, enfatizar a
importância da família para a
transformação da sociedade e
edificação da comunidade Igreja, abordar o responsável planejamento familiar e os desafios
que serão enfrentados, enfim,
uma série de temas que chegam
até a celebração religiosa. Uma
experiência que vale a pena.
Em um mundo marcadamente individualista e egoísta, o
casal é o caminho do humano
e o caminho do humano é a comunhão. Todas as promessas e
compromissos daquele dia único e marcado pelo Eterno convidam à comunhão da vida. O
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compromisso é selado por um
Deus que conhece as fraquezas
do humano e o socorre com sua
graça. O amor é para sempre,
ou não é amor. Não é possível
alguém dizer “eu te amor até
daqui a pouco”.
Amor não tem prazo de validade; se apresenta algum prazo, não é amor, vai ser apenas
um compromisso momentâneo
para realizar a satisfação de um
ou outro. O saudoso João Paulo

Sentimento.
O ser humano
é chamado à
existência

2º dizia: “O futuro da humanidade passa pela família e por
sua adequada preparação”. Na
prática, nós sabemos disso e
experimentamos na pele seus
efeitos. Deus abençoe os casais
que tiverem este texto em suas
mãos. Que este momento marcado pelo céu coroe o amor de
vocês com o Amor-Doação-Comunhão do Deus que nos criou
à sua imagem, segundo a sua
semelhança.
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WEBINAR NA ÚLTIMA EDIÇÃO QUINZENAL, O ESPECIALISTA FERNANDO DOMINGUES, DA FGV, FALOU SOBRE OPÇÕES DE INVESTIMENTOS NA CRISE

Webinar Criativa destaca
investimento durante crise
Fernando Domingues, representante da
Ativa Investimentos, foi o último convidado;
diversos temas foram abordados
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Grandes personalidades e
empresas falam com exclusividade a OVALE sobre os
caminhos do mercado no
Webinar Economia Criativa
OVALE, quinzenalmente às
quintas-feiras, 19h30 pelo Instagram @jornalovale ancorado pela jornalista especialista em marketing e negócios
Maisa Dóris. Na última edição
realizada, dia 2 de julho, foi
a vez de receber a o mestre
em economia pela FGV e assessor financeiro Fernando
Domingues representando a
Ativa Investimentos.
Entre os temas abordados
no dia e aqueles que mais
tiveram a participação ao

vivo do público, estiveram as
melhores opções de investimentos em tempos de crise,
como investir em cenário que
as reservas já estão sendo utilizadas e claro, como ter mais
assertividade em investimentos por meio da atuação de um
assessor financeiro.
“No mercado há quase 40
anos, a Ativa Investimentos
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Webinar. O mestre Fernando Domingues, da Ativa Investimentos

MERCADO

Fundadora do Raiz Latina vai ser a
entrevistada desta próxima quinta-feira
ANGDA. A próxima transmissão do Webinar Economia
Criativa OVALE, dia 16 de
julho, às 19h30, irá trazer
uma aula de empreendedorismo com Telma dos Santos,
fundadora da Raiz Latina, a

primeira empresa de cosmética capilar na região de São
José dos Campos. A empresa é
ganhadora de diversos prêmios
e títulos, como por exemplo,
o prêmio Top of Quality pela
Ordem dos Parlamentares do

Brasil, e os internacionais Quality of Business International
de 2009 e 2012 como empresa padrão de qualidade além
do Best Enterprise Cannes,
concedido em Cannes, França.
Coloque na agenda e já envie
sua pergunta pelo Direct/
Instagram @maisa.doris. O Webinar acontece pelo Instagram
@jornalovale.
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oferece assessoria especializada em diversas operações
como renda fixa, variável, fundos de investimentos, tesouro
direto, ações, fundos imobiliários, previdência privada, câmbio de moedas, entre outros.
Mas o que define a escolha de
onde investir passa, necessariamente, pelo perfil de investidor
que pode variar entre moderado, arrojado e agressivo. Ou
seja, são aspectos emocionais
que vão contribuir para o racional de cada investidor e, por
isso, mais uma vez, ter à disposição um assessor financeiro
pode fazer toda a diferença ao
invés de ficar buscando informação por si só”, explicou.
Outro assunto esperado e bastante questionado pelo público
foi a participação de novos investidores na Bolsa de Valores.
“O brasileiro tem despertado
para as ações na bolsa de valores e, há um espaço e tanto
para a mulher nesse sentido,
já que 70% desses investidores
são homens”, pontuou Fernando sobre essa modalidade que
segue em crescente no país. “É
possível fazer investimentos
com valores bem baixos e, futuramente, tais valores podem representar muito em uma vida”.
A Ativa Investimentos disponibiliza atendimento gratuito
para consultas de pessoas que
queiram começar. Basta acessar www.ativainvestimentos.
com.br.
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