Meu amor, minha nova história, meu presente de Deus
A gente sempre pensa que grandes histórias de amor só acontecem com os outros ou em
filmes e novelas românticas. Esquecemo-nos das surpresas que acontecem na nossa vida, e às
vezes não valorizamos as grandes histórias que acontecem no nosso dia-a-dia, algumas muito
mais românticas que Titanic ou Romeu e Julieta.
Vejam só, um adolescente que nutre uma admiração por uma garota mais velha. é óbvio, que
por muito tempo, esse adolescente nem seria notado, mas como ele mesmo diz: quem acredita
sempre alcança...
Wesley sempre foi muito próximo a mim, é amigo de meu irmão, pois eles regulam idade, foi
aluno de minha mãe, uma pessoa que sempre esteve presente em minha casa. Mas que não me
chamava atenção e tratava-o como um simples conhecido, muitas vezes passava despercebido,
ele, no entanto, sempre elogiava-me, demonstrava muito interesse.
Fazia questão de expressar isso aos meus amigos e só recebia conselhos para desistir, pois
havia muitas diferenças entre nós, como idade, círculos de amizade e interesses. Recebia
sempre um balde de água fria...
Mas isso nunca o fez desistir, até que um dia ele criou coragem e se aproximou de mim! pois
é, era algo que teria que acontecer, uma armadilha feita pelo destino. Era um domingo em que
eu tinha planejado ficar em casa e fui obrigada por meus amigos, a ir em um evento que havia
jurado não ir, no show da banda Dejavu, nada contra o grupo, mas não era um estilo musical
que fazia parte do meu gosto, mas o que não fazemos pelos amigos...
A princípio eu resisti, pois estava na expectativa de outras coisas, e também pelo fato de ele
estar sempre rodeado por outras garotas... Eu não estava realmente disposta a ceder, era algo
que não sentia como viável. A noite foi passando, até que em um momento ele desistiu...
Neste momento, já frustrada com meus planos, eu pensei: "Por que não?" Eu me aproximei
dele e o beijei. Todos ficaram perplexos! Depois deste dia, nunca mais nos desgrudamos.

Enfrentamos muitos obstáculos, mas graças a Deus superamos e vamos continuar superando.
Apareceram muitas coisas para nos separar, mas nós sempre resistimos, o amor sempre nos
levou para frente, deu-nos forças para perseverar e vencer.
Ele sempre diz que vale a pena insistir nos sonhos, e eu sou a realização de um sonho, algo
que ele nutria havia anos. Eu vejo que, às vezes, por besteiras e preconceitos, podemos perder
a chance de viver um grande amor.
Hoje enxergo que o destino, regido pelas mãos de Deus, apresenta-nos muitas oportunidades e
nem sempre sabemos aproveitá-las. Já passei por muita coisa, sou calejada nesta questão de
relacionamento, confesso que havia perdido a esperança em encontrar uma pessoa que me
fizesse feliz. Meus planos de casar e ter filhos já estavam mortos, e de repente Deus me
surpreendeu, fez-me enxergar alguém que já estava no meu dia-a-dia, que mesmo sem eu
saber, já fazia parte da minha vida. Meus olhos se abriram e eu recebi este presente chamado
Wesley.
Hoje, vivemos um relacionamento estável, de quase seis anos, com inúmeros planos para o
futuro, felizes! Nós nos completamos nas nossas diferenças. Poderia ser um filme romântico,
pois há o elemento fundamental, o amor. Um amor sincero, simples, verdadeiro e suficiente
para nos fazer o casal mais feliz do mundo.
Agora imagina está história, exposta para todos no Museu do Ipiranga, já imaginou? Uma
crônica da vida real, que tem o intuito de levar a esperança de dias melhores, do encontro e
das possibilidades que a vida nos oferece. Dividir com um mundo de pessoas sua história,
dividir com a cultura a sua forma de ver e viver no mundo.

