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Alunos do UniAnchieta contaram para nós sua história de amor.
Nada mais inspirador para este domingo apaixonante.
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Tudo começou por um grupo de whatsapp, que reunia tanto os meus amigos quanto os do Lucas. Era
pura zoeira e brincadeira, até que começou a surgir um certo "cheiro de romance" no ar entre nossos
amigos, e eu, claro, não pude resistir - o nome do grupo foi alterado para "Rola ou Enrola!" E
funcionava mais ou menos como no programa da Eliana. Conversa vai, conversa vem, e então eu fui
o alvo de zoeira. Os meninos enchiam a tela com a frase "Jaque e Lucas" e vários corações coloridos.
Eu não levava a sério, mas como eu não sabia quem era Lucas, tive a curiosidade de ver o contato e
tive uma pequena pontada no coração (no sentido figurado). Olhei aquela foto e logo pensei: "Poxa,
o menino deve ter uns quatorze anos de idade, e esses moleques ficam zombando do coitado". Logo
em seguida, com o coração partido, escrevi uma mensagem a ele dizendo que eu sentia muito por ele
estar sendo zoado, e que ele nem tinha idade para essas "coisas de namoro". Demorou um pouco
para ele responder, mas depois voltou para o grupo. O estranho é que as mensagens do Lucas eram
raras! Eu me perguntava como um menino de quatorze anos estava em um grupo chamado Rola ou
Enrola e aguentava ser zoado, além de não responder a ninguém. No fim do dia, ele respondeu a
minha mensagem de desculpas com uma frase enorme de risadas; fiquei até sem graça, mas logo
veio a segunda mensagem: "tenho 21 anos". No mesmo instante, acho que arregalei os olhos, curvei
a cabeça levemente para a direita e fiquei chocada. Lá estava eu, mais uma vez passando vergonha.
Desde então, todos os dias a gente se falava, mas tudo ficou muito melhor depois que contei o livro
''O Theorema Katherine'' inteiro para ele por meio de uns seis ou sete áudios. Ele dizia que gostava de
ouvir a minha voz, e que ficava ouvindo os áudios toda hora - e ainda me prometeu que iria comprar o
livro para ler, mas essa promessa não foi cumprida até hoje - era o puro romance no ar que estava
circulando sobre nós. Não demorou muito e eu o convidei para assistir minha apresentação de TCC,
em uma quinta-feira, na primeira semana de dezembro. Ele foi. Eu estava conversando com uma
amiga, quando escutei o Pedro, meu amigo e irmão do Lucas, gritando pelos corredores "O
namorado da Jaque chegou! O namorado da Jaque chegou!" Fiquei mais envergonhada do que o
normal, e meu primeiro impulso, assim que o Lucas entrou pela porta da sala onde eu e minha amiga
estávamos, foi o de entrar embaixo da mesa dela e segurar em suas pernas. Eu pude ver o rubor no
rosto dele - era uma pele tão branquinha! - até que voltei ao planeta quando a Carol, minha amiga,
me puxou e disse para eu ir falar com ele. Eu tinha todo o direito de sentir vergonha, nunca tinha
ficado com ninguém! Mesmo assim cumprimentei o Lucas e fui para o banheiro ver como eu estava.
Nesse meio segundo sem estar na presença dele, o meu amigo Bruno, que também é amigo dele,
disse que era para eu ir logo conversar com ele porque ele queria ir embora. Fiquei tão chateada, mas
mesmo assim corri para o final do corredor de onde se via uma mata muito bonita e tranquila. Então
ele veio em minha direção, e começamos a conversar sobre tudo, inclusive marcas de celular e Hopi
Hari. Quando deu umas sete horas, nós descemos para o ponto de ônibus. Eu estava cheia de sacolas
com os brinquedos que tinha usado na apresentação, e meu pé estava terrivelmente dolorido por
conta do salto alto. Ele percebeu e me ajudou a carregar as coisas. Assim que chegamos ao ponto de
ônibus, sentei no banco, estava tão cansada que mal via a hora de chegar em casa. Foi então que
pintou um certo clima... o céu estava tão estrelado, era uma noite maravilhosa, e o Lucas fez a gente
perder quatro ônibus, com a explicação: "Eu não sairia daqui sem te beijar". Aquela noite foi como
uma dose de felicidade que eu precisava tomar havia muito tempo, e depois
disso a gente já não conseguia ficar longe um do outro. Não foi uma "ficada",
era uma coisa bem mais intensa que isso. Depois aconteceu a minha
formatura, onde a gente se viu e eu conheci os pais dele. Infelizmente, como
as coisas não acontecem como queremos, chegamos a ficar duas semanas
sem nos vermos. Minha mãe não sabia nada do que tinha acontecido naquele
dia da apresentação, e eu tinha certeza de que, se soubesse, as coisas não
ficariam bem comigo. Foi então que o Lucas tomou a decisão de ir até a minha
casa - moramos no mesmo bairro - e pedir para conversar comigo. Eu senti
um frio na barriga inexplicável, era uma sensação muito difícil de descrever.
Demos a volta no quarteirão, ele parou em uma esquina próxima a minha
casa e me perguntou se eu queria continuar com ele. Eu não consegui me
segurar e desaguei no aconchego do abraço dele, dizendo que eu tinha medo
de arriscar, mas também tinha medo de perdê-lo. Mais uma vez nos beijamos,
e eu voltei para casa. Minha mãe me encheu de perguntas sobre ele, e quando
menos esperávamos, lá estava o Lucas de novo, acompanhado de toda a
família, pais e irmãos, dizendo que queria conversar com minha mãe e meu
padrasto. E foi nessa noite que ele pediu minha mão em namoro e propôs tudo
o que queria comigo. Na mesma semana compramos as alianças, datadas em
21/12/2014, e graças a Deus estamos juntos até hoje, cada vez mais
apaixonados e pertencendo um ao outro. Eu não poderia escolher pessoa
melhor, foi o que eu pedi e foi o que eu recebi. O Lucas não faz parte só da
minha vida. Ele é marcado bem no fundo da minha alma, ele mora e vive em
mim. Eu só tenho a agradecer por ele estar do meu lado desde então, tanto
nos melhores quanto nos piores dias. Sou grata pelo apoio e pelo amor, e mais
grata ainda por ter o Lucas só para mim. Essa é a minha história de amor
preferida.

Por Jaqueline, namorada do Lucas.
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Tudo começou no ensino médio, nos conhecíamos bem pouco
e tínhamos dois anos de diferença entre as turmas. Eu era

aquele aluno mediano, que fazia de tudo para tirar a nota média e
ficava satisfeito. Ela era esforçada e tirava notas altas sempre, um

exemplo para nossa pequena escola do interior. Conversamos algumas
vezes, mas o contato não era uma coisa que acontecia com frequência. Foi no

carnaval de 2010 que ficamos mais próximos, nos encontrando várias vezes
pelas festas que estavam acontecendo. Nós nos vimos na sexta-feira, rolando

sempre aquele papo mais tranquilo, nada de mais. No sábado, rolou mais uma
aproximação, quando a ajudei com um celular problemático que ela tinha e achando

uma garrafinha de água sem gelo na lanchonete mais distante, pois ela estava doente. No domingo, rolou mais um papo sobre o carnaval e
coisas da vida, nada mais sério. Na segunda, terça e quarta-feira, não a encontrei, batendo o pensamento: “Cadê???” Aquilo ficou na minha

mente pelos dias seguintes. Por termos vários amigos em comum, dias depois fiz chegar um convite até ela, por uma amiga, para uma festa de
aniversário surpresa que ia fazer em casa para outra nossa amiga comum. Era um meio de vê-la novamente. No dia 26 de fevereiro de 2010
acabamos ficando, e no dia 5 de março iniciamos o namoro. Minha primeira e única namorada. Mas não acabou aí, não! Enquanto ela
acabava o ensino médio, fiz dois anos de cursinho. Estudávamos juntos para o ENEM e vestibulares da vida, era uma parceria saudável.
Pelo fato de termos alguns pontos em comum, começamos juntos o curso de Engenharia Química no UniAnchieta, e estamos finalizando
neste ano o bacharelado. Esse está sendo o nosso início, apenas o início... “Ana, não há combinações de palavras para descrever essa
história que temos. Sei como você é tímida, sei que irá me repreender por ter feito essa homenagem a nós. Mas fique tranquila, não
escondo o que sinto por você. Com carinho.”

Por Gustavo, namorado da Ana.

Eu, Vitória Neilane, conheci o meu amor, Juliano
Gomes, pelo Facebook. A nossa história começou por
causa da minha cabeleireira. Certo dia, eu estava no
salão dela e começamos um assunto do nada, a
respeito da família do meu namorado. Da família, eu
só conhecia o irmão dele. Conversa vai e conversa
vem, minha cabeleireira falou dele... Que se
chamava Juliano, que era rapaz de família. Ela
falando dele, sem querer, fez despertar o interesse
em mim. E nesse dia eu tinha aula. Então eu acabei o
que estava fazendo no salão e corri para casa, para
entrar no Facebook e procurar por ele. Entrei no
Facebook do irmão, que já era meu amigo, procurei
pelo nome dele e então apareceu a foto dele. Na hora
o coração deu uma acelerada. Então eu mandei o
convite, fui para a faculdade e quando cheguei em
casa, fui correndo para o Facebook; ele tinha acabado
de aceitar o convite. O coração acelerou de novo e eu,
na cara de pau que tenho, puxei papo. Perguntei
idade, se namorava, se estava ficando com alguém,
RG, CPF, endereço... As horas foram passando, e
quando vi já eram duas horas da manhã. Tanto ele
quanto eu tínhamos que acordar cedo. A conversa
estava muito gostosa, mas resolvemos encerrar
mesmo assim. Então ele pediu meu número.
Passamos a conversar pelo whatsapp. Ele achava que
eu só queria amizade, até eu enviar a seguinte
mensagem: "você tem problema em namorar mulher
mais velha?" (sim, ele é mais novo que eu, pouco
tempo, mas é). Enfim, marcamos o primeiro
encontro. Nesse dia foi tudo maravilhoso, primeiro
beijo, primeiro abraço, primeiros sorrisos durante o
beijo, e o coração cada vez mais acelerado. Depois de
mais uns dias conversando, marcamos outro
encontro. E, nesse encontro, eu posso até ter sido um
pouco ansiosa demais, mas, na surpresa dos
amassos, eu o pedi em namoro. Sim, eu o pedi em
namoro. Foi tudo tão mágico, tão repentino, tão
gostoso... Enfim, estamos há dois anos e um mês
juntos e noivos. E, sim, o amor é maravilhoso. O
nosso amor é maravilhoso.

Por Vitória, namorada do Juliano.

Conheço meu grande amor desde quando éramos
crianças, apesar de na adolescência ter havido um
afastamento, pois quando percebi esse sentimento e
descobri que na verdade era amor, e não aquele amor
de amigos, fiquei com medo. Eu comecei uma história
com outra pessoa, e ele seguiu sua vida. Dois anos e
meio atrás voltamos a conversar e passamos a sair na
mesma turma. Percebi aquele sentimento novamente,
pois apenas tinha adormecido, e descobri que meu
amor era correspondido; conseguimos, enfim, voltar
para os braços um do outro, com direito a um pedido
para lá de romântico e diferente, sendo que apenas
tínhamos ficado de mãos dadas até então. Ele
perguntou se eu queria namorar, pois já nos
conhecíamos havia tanto tempo e tínhamos uma
história juntos; por que não darmos continuidade a ela?
Concordei, é claro, e assim nossa história teve um
recomeço, sem previsão de fim, com a maravilhosa
sensação de "e eles foram felizes para sempre".

Por Larissa, namorada do Bruno.



Quando ainda estava no ensino médio, percebi que havia um menino que tinha muitos amigos que falavam
muito bem dele; a curiosidade foi mais forte que eu, e procurei por ele no Facebook até encontrá-lo. Isso
aconteceu em novembro de 2012. No mesmo momento o adicionei, e depois de alguns minutos ele aceitou o
meu convite; então o chamei para uma conversa, mas sempre pensando em amizade, porque naquela
época eu namorava. Começamos a conversar, e parecia que já nos conhecíamos havia anos; ele era
realmente muito legal, como todos diziam, e descobrimos que morávamos muito perto um do outro e nunca
tínhamos nos visto. A amizade continuou, e em janeiro de 2013 convidei-o para a comemoração de meu
aniversário de 18 anos; foi quando nos vimos pela primeira vez; éramos realmente só amigos, eu ainda
namorava, e não passava nada além disso na cabeça de ambos. O meu antigo namorado tinha um ciúme
absurdo dele, então acabei me afastando para evitar maiores confusões, e os meses se passaram. Em junho
daquele ano, meu relacionamento terminou por outros motivos, e nos aproximamos novamente. Em pouco
tempo, percebemos que nossos interesses já não eram mais apenas de amizade e começamos a ter um
relacionamento, mas nada sério. E, por fim, no dia 22 de abril de 2014, ele me pediu em namoro
oficialmente, e estamos juntos até hoje!

Por Nicolle, namorada do Diego.

Meu nome é Sergio Júnior e o da minha
namorada é Isabela Harano. Nós estudamos
na mesma sala, estamos no terceiro ano do
curso de Direito. Vamos fazer um ano de
namoro, e este é nosso primeiro dia dos
namorados juntos. Tudo começou no fim do
terceiro semestre, nós ainda não
conversávamos, apenas nos conhecíamos
por estudarmos na mesma sala, mas um dia
eu a encontrei sozinha na cantina e
perguntei se podia me sentar com ela; ali
conversamos e fizemos uma certa amizade.
No retorno das férias, começamos a nos

conhecer mais; a partir dali começamos a nos
relacionar e estamos juntos até hoje. Ela é
muito especial para mim e, sinceramente, não
vejo minha vida sem ela. Hoje posso dizer que
esse curso, mesmo sem terminá-lo, já valeu a
pena. Se eu pudesse escolher a minha história
para ser publicada, eu com certeza a
escolheria, e deixaria a mensagem de que
amo muito minha namorada. Enfim, obrigado
pela oportunidade de contar nossa história.

Por Sergio, namorado da Isabela.

Eu e o meu amor nos conhecemos quando tínhamos 14 anos, sou alguns meses mais velha do que ele. Em
uma noite, como de costume, eu fui à igreja, e ele apareceu lá todo tímido, não conhecia ninguém além dos
primos dele. Com o tempo, ele acabou fazendo amigos que também eram meus amigos; ele se apaixonou
pela minha melhor amiga, e eu era muito fria em relação a sentimentos... Minha melhor amiga veio toda feliz
me contar que ele era apaixonado por ela, coisa de adolescentes... Um tempo passou, e fomos todos ao
acampamento de verão da igreja; lá eu comecei a conversar mais com ele, nos tornamos amigos e
começamos a sair todos juntos. Eu tentava ajudá-lo com a minha melhor amiga e depois com as outras
paixões de adolescência; trocávamos segredos, e ele se tornou o meu melhor amigo. O tempo foi passando,
e, na minha cabeça, eu não poderia me apaixonar pelo meu melhor amigo, por medo de estragar a amizade
que era tão bonita; ele me conta que na época também pensava assim. Com o tempo, já não conseguíamos
mais esconder o que sentíamos um pelo outro. Foi quando eu me declarei para ele; um pouco assustado com
a minha ousadia e sem conseguir esconder sua felicidade, ele me disse que também me amava... Meu
primeiro beijo foi com ele, e estamos juntos até hoje.

Por Isabella, namorada do Gustavo.

Conheci meu amor há dois anos. Eu estava no primeiro semestre de Engenharia Química e tinha
acabado uma prova; estava no pátio conversando com um amigo de sala, pois tinha que esperar
até o final do período para ir embora de van. Então se aproximou um amigo do meu amigo e o
cumprimentou. Perguntei para meu amigo quem era o moço que tinha falado com ele; esse meu
amigo me passou o telefone dele e passou o meu para o tal moço bonito, bancou uma de cupido, na
cara dura mesmo. Começamos a conversar e estamos juntos desde então. Ele se formou ano
passado em Engenharia Civil, e eu continuo na faculdade.

Por Natália, namorada do André.

“Amar se aprende amando.” Carlos Drummond de Andrade
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Sou Júlia Coelho, e o nome do meu namorado é Luiz Henrique. Nós nos
conhecemos na empresa onde eu trabalhei, localizada em Jundiaí.
Entrei nessa empresa em novembro do ano passado e permaneci até
abril deste ano. Nesses seis meses, eu não sabia que iria encontrar o
amor da minha vida. Um dia estava passando por um corredor e o vi pela
primeira vez. A partir daquele dia, comecei a reparar nele, e parecia que
eu o via em todos os lugares, até que percebi que ele pegava o mesmo
fretado que eu, porém ele sempre esperava o segundo ônibus; quando
notei isso, comecei a esperar o segundo também, só para ter o gostinho
de irmos juntos, e assim se passaram algumas semanas. Ele nem me
percebia, e eu nem o nome dele sabia, mas ficava feito boba, olhando
para ele toda feliz! Um dia, reuniram alguns operadores para um
treinamento, e ficamos na mesma equipe. Eu congelei e fiquei toda feliz
na hora de nos apresentarmos; todo tímido, e com um jeito que me
encanta, ele disse o nome, a idade, de onde era etc. Era perfeito! Tudo
se encaixava, parecia que era feito para mim! Depois desse dia de
treinamento, percebi que ele ficou me olhando, reparando em mim, e
passou a me cumprimentar diariamente com um sorriso encantador,
que me deixava cada dia mais apaixonada. Nós nos adicionamos no
Facebook, ele curtiu algumas fotos minhas e pediu para me seguir no
Instagram, e então eu pensei: "Falo ou não falo? Bem, ele que venha
falar comigo". E foi isso o que aconteceu, no dia seguinte. Nessa
primeira conversa, percebemos que tínhamos tantas coisas em comum

que não havia como não
nos apaixonarmos. A
partir daí, começamos a
ir trabalhar juntos todos
os dias, e foi tudo
perfeito, desde o dia em
que começamos a trocar
olhares, o primeiro beijo
e o tão esperado pedido
de namoro. Esse é nosso
primeiro mês juntos e
c o n s e q u e n t e m e n t e
nosso primeiro dia dos
namorados juntos. Fico
muito feliz em fazer esta
surpresinha para ele.

Por Júlia,
namorada do
Luiz Henrique.

Tudo começou em 28 de junho do ano passado, quando eu estava com amigos na Parada da Diversidade Sexual de
Campinas e uma amiga minha de Louveira passou por mim; eu a chamei para conversar, pois fazia muito tempo
que não a via. Ela estava acompanhada de um garoto que chamou minha atenção logo que olhei para ele;
apenas o cumprimentei, mas não conversamos; fiquei conversando uns cinco minutos com a minha amiga,
mas eu não conseguia prestar atenção na conversa porque fiquei com a imagem do garoto na cabeça; nós
nos despedimos e eles foram embora. Quando cheguei em casa, chamei minha amiga para conversar por
meio de uma rede social e perguntei a ela quem era o garoto que a estava acompanhando naquele dia. Ela
me falou que era um amigo dela, gente boa e que fazia meu perfil, então eu disse para ela: "já quero".
Ela disse que ele se chamava Rodrigo e que ele queria passar meu telefone para ele; não aceitei logo,
devido a minha timidez, mas no final da conversa acabei autorizando. Começamos a conversar e o
papo fluiu bem; a partir dali, conversamos diariamente por 19 dias, e então resolvemos marcar um
encontro. Em 18 de julho fomos a uma choperia em Itatiba, cidade onde ele mora. Nesse encontro,
só se confirmou toda a química que já estava rolando por telefone; conversamos bastante,
rimos, nos conhecemos melhor e rolou uma intensa troca de olhares; fiquei encantado por ele e
me apaixonei; desde então, nos vimos todos os finais de semana. Em 18 de outubro, o pedido
de namoro foi feito, com direito a ficar de joelhos com rosas vermelhas e almoço em um
restaurante; foi incrível. Em breve faremos um ano de namoro, e a paixão só aumentou, dando
lugar ao amor. Junto com o amor, vieram planos, amadurecimento, e o estado de felicidade tomou conta
de nós. Esse é o começo de uma longa história de amor. “Eu te amo, Rodrigo.”

Por Edcarlos, namorado do Rodrigo.

Eu e o Rafael completaremos um ano de namoro no mês que vem. Minha
história não é sobre como nos conhecemos, mas sobre como provamos o nosso
amor, reciprocamente, todos os dias. O Rafa é carioca e é piloto; ele veio morar
em Jundiaí no começo de 2015, por motivo de trabalho. Nós nos conhecemos
em maio do mesmo ano, e desde o primeiro encontro sentimos que era
especial; em julho começamos a namorar, oficializando o que já era fato.
Porém, a vida nos reserva surpresas, e no final do ano ele ficou sem emprego.
Diante do difícil cenário da aviação nacional atual, ele decidiu voltar para os
Estados Unidos, onde já havia morado durante sua formação. Foi uma decisão
difícil para nós, pois estou no último ano do curso de Direito e não poderia
acompanhá-lo, mas desistir da nossa história sem pelo menos tentar preservá-
la seria incoerente com o que sentimos. Em janeiro deste ano ele embarcou, e
desde então mantemos nosso relacionamento a distância, provando que tudo é
possível quando duas pessoas sabem exatamente o que querem. Não é fácil, e
sabíamos que seria assim; a saudade é grande, mas procuramos nos fazer
presentes no dia a dia um do outro de todas as formas possíveis. Ele continua
sendo meu melhor amigo e incentivador, e nossos planos para o futuro nos dão
ânimo para continuar. Nossa história está só começando...

Por Giselle, namorada do Rafael.



Tudo começou no ensino médio, eu era aluno novo na sala e mal conhecia a galera que já

estava junto havia anos. Logo no primeiro dia, eu a vi, parecia aquelas cenas de filmes que o

cara fica paralisado, sabe? Fiquei até sem jeito, pensando que alguém tinha me visto

“babando” por ela, mas logo de primeira impressão, eu vi que ela era muito, mas muito para

mim, era “muita areia para o meu caminhãozinho”. O tempo foi passando, fui me

aproximando mais dos amigos dela, mas nunca fui falar diretamente com ela, a minha

vergonha sempre falava mais alto. Enfim eu tomei coragem e fui tentar falar com ela,

qualquer coisa, e no momento eu precisava do dever de geografia, e adivinha quem tinha

feito? Sim, ela estava com o dever feito, era o momento para pelo menos falar algo e tentar

ser amigo. Lá vou eu, Lucas, todo sorridente, alegre, e quando chega a hora, eu esperava

que pelo menos ela fosse um pouco mais simpática; ela me mandou um “não” logo de cara,

e eu fiquei muito sem graça, mas muito sem graça mesmo; isso pode ser bobeira para

alguns, “ela só negou emprestar o dever”, mas vocês não têm ideia do clima que ficou no

momento. Desde então, eu fiquei muito chateado com tudo isso, e falei para mim mesmo:

“Essa menina é muito grossa, onde já se viu isso? Era só um dever...” Dali em diante, eu

evitava ao máximo pensar nela e nem cogitava a possibilidade de falar com ela de novo. No

começo de agosto, logo depois da copa no Brasil, no início das aulas, estávamos eu e meus

amigos conversando, quando um deles propôs: “vamos sentar no lugar das meninas, elas

vão ficar muito bravas“; fui logo no lugar da “senhora simpatia”, para plantar a semente do

mal e brigar com ela, pois o amor tinha passado para ódio, vocês não têm noção. Não muito

tempo depois, ela entrou na sala; eu já estava preparado para falar, fazer um “auê”

daqueles, mas quando ela passou por mim, sorriu e falou “tudo bem“. Se o amor tinha

passado para o ódio, aquele sorriso me levou para o amor de novo. Lembram daquela cena

em que fiquei “babando” por ela no primeiro dia? Pois é, ela se repetiu, mas não esperei

muito e fui falar com ela, que, para minha surpresa, foi um amor de pessoa. Dali em diante,

conversávamos todos os dias, toda hora, e nunca acabava o assunto, era impressionante. E

cada dia mais nós fomos ficando mais juntos, ela já sabia que eu gostava dela, mas eu mal

sabia que ela gostava de mim, ela era muito mistério, e eu não queria tomar decisões

precipitadas e acabar perdendo sua companhia. Eu lembro como se tivesse sido ontem, o

nosso primeiro beijo, no dia 5 de setembro de 2014; sim, eu sou um menino e consigo

guardar as datas. Voltando para o beijo, foi uma das coisas mais engraçadas que já

aconteceu comigo. Estávamos em uma roda com uns 15 amigos, na hora da saída, e, na

hora de me despedir, um amigo ficou me falando “estou decepcionado com você”, porque eu

ainda não tinha beijado a garota; então eu fui me despedir dela e a deixei no vácuo, de

brincadeira, e fui dar tchau para todo mundo; quando cheguei nela, ela foi falar, aí fui para

trás e olhei para ela; foi nessa hora que a vida parou, eu só fechei os olhos e dei um selinho,

e graças ao bom Deus ela foi também. A vergonha foi tão grande que um não conseguia

olhar para o outro, e logo fomos embora. E eu só fui pedi-la em namoro um mês depois... é,

eu demorei bastante, foi no dia 4 de outubro; acho que eu nunca gaguejei tanto na minha

vida, mas, com toda certeza, foi o melhor “sim” que eu já ouvi em toda a minha vida. Neste

ano vamos completar dois anos de namoro; mesmo com todas as nossas diferenças,

brigas, sendo completamente opostos na maioria das coisas, ela é o grande amor da minha

vida, sem a menor dúvida, e hoje eu entendo que os opostos se atraem e entendo e sinto o

que é amar e ser amado por alguém.

Por Lucas, namorado da Andressa.

No dia 30 de agosto de 2014, saí para
me divertir com meus amigos e com
meu namorado, e nos divertimos muito,
mas, no momento em que começamos a
nos despedir dos nossos amigos, avistei
uma pessoa que havia um bom tempo
eu sentia uma grande vontade de
conhecer, mas não tinha coragem de
dizer nada, afinal eu já estava
acompanhado. Quando estava saindo do
local, senti uma coisa tão forte em mim
que precisei voltar para dentro do
estabelecimento só para dizer para ele:
“um dia eu vou te beijar!” Ele,
surpreendido, ficou sem reação, e, eu
morrendo de vergonha, saí sem olhar
para trás. No dia seguinte, tratei de
procurá-lo nas redes sociais; deu um
pouco de trabalho, mas consegui.
Começamos a trocar mensagens;
depois de alguns dias eu terminei o meu
relacionamento para poder sair com ele,
e enfim chegou o dia. A ansiedade e o
nervosismo tomavam conta de mim,
parecia que era o meu primeiro
encontro. Cheguei ao local combinado, e
lá estava ele sentado, numa timidez
extrema, e fomos para um bar conversar
e beber um pouco. Conversando e
olhando para ele, eu tinha a certeza de
que ele era o grande amor da minha
vida! E estamos juntos até hoje, nos
amando e sendo felizes!

Por Ronaldo, namorado do
Leonardo.

“Quem um

dia irá dizer
que

existe
razão nas coisas

feitas
pelo

coração?

E quem irá dizer
que

não existe
razão?”

Renato Russo
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Sou Rafaela Sousa, estudante do quinto período de Engenharia Civil, e vou
contar como eu conheci meu namorado Higor Teixeira, estudante da mesma
turma. Foi no primeiro dia de aula que nos conhecemos. Um amigo em
comum nos apresentou na rampa que dá acesso às salas de aula; nesse
primeiro momento, apenas nos cumprimentamos e, por ironia do destino,
estávamos na mesma turma. Na sala, cada um foi para um lado; no decorrer
da semana, não nos cumprimentamos e ele nem me olhava; eu não quis ir
falar um “oi, tudo bem? Sou a menina que você conheceu no primeiro dia de
aula”, imaginando que ele já não se lembrava de mim. Porém, havia um
detalhe importante que eu tinha reparado desde o primeiro dia de aula: ele
namorava; pensei que por esse motivo ele não queria criar uma amizade. Os
dias foram passando, a galera começou a se conhecer e eu comecei a
conversar com o mesmo pessoal com que ele conversava. Depois de quase
um mês ele me cumprimentou novamente, e começamos a conversar como
amigos, já que tínhamos o mesmo círculo de amizades. Com o passar dos
meses, criamos mais intimidade e passamos a fazer todos os trabalhos em
grupo juntos. Até então, ele não tinha dado indícios de que tinha interesse em
mim, e eu sempre ficava na minha porque ele namorava. Um dia, estávamos
na sala de aula resolvendo questões de um trabalho superdifícil, e ele chegou
do meu lado, mordeu a minha cabeça e saiu como se nada tivesse acontecido.
Achei aquilo estranho, mas diferente, foi uma forma inusitada de dizer “Oi, eu
estou aqui e gostei de você”. Por ele namorar, não dei muita importância,
mas, se eu já tinha algum interesse, aquilo me despertou muito mais, como
quando algo estala em você, mais ou menos isso. Comentei o que tinha
acontecido com uma amiga nossa, a Nagila; ela, que foi nosso cupido, mais
que depressa contou o que ele tinha falado sobre mim: “Que tinha me achado
linda, porém eu era muito grossa, mas que ele tinha um certo interesse em
mim mesmo assim”. Passaram-se os dias, e fomos para um barzinho próximo
da faculdade, conhecido entre os alunos como “Padoca”. Ele sempre gentil e
carinhoso comigo, e eu sempre grossa e arisca com ele, claro, porque eu não
queria dar e nem ter esperanças com alguém comprometido. Ele sempre me
oferecia caronas e eu nunca aceitava; na única vez em que aceitei, ele estava
separado da namorada e tentou me beijar; eu recuei e disse que não tinha
gostado da atitude dele e que eu não queria que aquilo se repetisse. Depois
disso fiquei um tempo sem falar com ele e nunca mais aceitei carona dele.
Passaram-se os meses, vieram as férias, e eu nunca mais o vi. No primeiro dia
de aula, como sempre eu estava atrasada e não tinha feito minha rematrícula.
Quando ele soube pela Nagila que eu estava tendo problemas para fazer a
rematrícula e que talvez tivesse que ficar em outra sala, saiu depressa e foi
me ajudar a resolver o problema. Consegui realizar a matrícula e ir para a
sala, onde encontrei o nosso cupido; conversamos sobre as novidades, e ela
logo foi me contando a maior novidade: o Higor estava solteiro. Não criei
esperanças para não quebrar a cara. Com jeitinho, abordei o assunto com ele,
que confirmou que estava realmente solteiro e desta vez era para valer.
Passarem-se os dias, e tivemos que realizar um trabalho na biblioteca. Nossa
cupido entrou em ação. Fomos para a biblioteca e fizemos o trabalho; na hora

de irmos embora, ela disse que não poderia me dar carona; foi
então que o Higor me ofereceu carona, e eu aceitei com um
pouco de receio, confesso, porque na última vez a carona tinha
sido meio desastrosa. Como eu ia embora de van, ele me levou
de carro até a van; antes de descer do carro, peguei minhas
coisas e agradeci pela carona, mas lá no fundo a minha
esperança de que ele fizesse algo estava gritando
enlouquecidamente: “garoto, faz alguma coisa, porque se você
não fizer, eu faço”. Mas acho que ele escutou... antes mesmo de
eu sair do carro, ele me chamou e me deu um beijo que me fez
sentir algo que eu nunca tinha sentido na vida. Naquele
momento, eu descobri que minha atração por ele era algo mais.
Liguei para minha cupido e amigas e contei o que tinha
acontecido naquele dia, porque todas já conheciam o Higor, de
tanto que eu falava nele, até foto eu tirei dele para elas verem,
foto essa que tenho guardada até hoje. Estamos juntos desde o
dia 3 de setembro de 2014, quando aconteceu o nosso primeiro
beijo, e desde então não nos desgrumamos mais; continuamos
na mesma sala, só que, além de amigos, namorados. Estamos
juntos há um ano e nove meses, um ajudando o outro, na vida e
na faculdade. Estamos muito felizes e apaixonados.

Por Rafaela, namorada do Higor.

“Eu preciso
dizer que eu te amo...

te ganhar ou perder
sem engano.”Cazuza
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o que não
te desafia,

não te
transforma

vestibular
Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comércio Exterior

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia de Produção

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Gestão de Recursos Humanos

Letras – Português/Inglês

Logística

Marketing

Nutrição

Pedagogia

Processos Químicos

Psicologia

Publicidade e Propaganda


