
http://www.almacomflores.com/2017/02/carta-para-o-meu-futuro-amor.html 

 

 

CARTA PARA O MEU FUTURO AMOR 

 
 
 

1 3  d e  f e v  d e  2 0 1 7  

 
 
 
Querido futuro amor,  
 
Dizem que só amamos quem conhecemos e eu concordo, mas você quer saber? O meu amor por 
você aguarda para ser despertado, porque até o amor tem o seu tempo certo. Não quero apressar o 
relógio, pelo contrário, espero com paciência porque sei que Deus está cuidando de cada detalhe. 
Não me desespero por ainda não saber ao certo quem você é, onde está ou qual história tem vivido, 
mas sei que a nossa história terá o seu início no momento certo.  
 
Você não precisa se preocupar com o meu coração a ponto de se entristecer, vez ou outra ele é 
machucado, decepcionado, mas acontece, não é mesmo?! Você não precisa se preocupar de forma 
que tire a sua paz, porque o meu coração está sendo cuidado por Deus e mesmo que algumas 
vezes as coisas apertem, Ele permanece cuidando.  
 
Não espero que você seja perfeito, eu não espero por um homem perfeito, mas espero por um 
homem que me ame e que não diga apenas que me ame, mas que me faça se sentir amada. Você 
não vai precisar mudar quem você é para se encaixar no padrão do melhor homem do mundo para 
me agradar, você vai precisar ser apenas... você. Com os seus defeitos e falhas, suas manias mais 
esquisitas e seus sonhos, sejam eles pequenos ou grandes.  
 
Nós iremos crescer um ao lado do outro, não apenas em sabedoria, mas também em fé e amor. 
Iremos orar juntos, o que acha? Caminharemos com Deus. Quando você cair, irei estender a mão 
para ajudá-lo a se levantar e sei que você fará o mesmo comigo. Vou abraçá-lo quando precisar e 
sempre serei a sua amiga. Não iremos nos render aos dias ruins ou aos desentendimentos que, eu 
sei, irão acontecer, mas iremos nos refugiar em Deus nessas tempestades que a vida traz consigo.  
 
Para ser sincera, não quero contar todos os detalhes do que espero e até mesmo sonho, mas 
preciso que saiba que não pretendo permitir que o medo me impeça de encontrar você. Talvez, você 
esteja por perto. Talvez, não esteja. E tudo bem, porque não o procuro desesperadamente, mas o 
espero com paciência. No tempo certo, o amor será despertado, cabe a nós confiarmos em Deus. 
 


