14 de fevereiro de 2019
Dia de São Valentim,

A História de Valentim remonta ao século III, d.C. , no período
em que o imperador romano Cláudio II proibiu a celebração de
casamentos, para assim, poder recrutar mais homens para o seu
enorme exército. O bispo Valentim ficou sensibilizado com os casais
apaixonados que queriam muito casar e, clandestinamente,
continuou a celebrar casamentos.

Infelizmente, o imperador descobriu que o bispo desrespeitou
o decreto imperial e condenou-o à morte. São Valentim,
enquanto esteve preso, foi estimado por muitos jovens que lhe
atiravam mensagens de amor para a cela. Uma das jovens era
filha do carcereiro e, com a permissão do seu pai, conseguiu
visitar Valentim. Foi durante esse encontro que se
apaixonaram.

Antes de ser executado, no dia 14 de fevereiro, conseguiu
escrever uma carta de amor à sua amada Artérias com a seguinte
assinatura: “do seu Valentim”. Foi no ano de 494 d.C. que o Papa
Gelásio designou São Valentim como mártir e padroeiro dos
noivos e dos namorados.

Mensagens de amor
“Duvida da luz dos astros, de que o sol tenha calor, duvida até da
verdade, mas confia em meu amor.”
William Shakespeare
“Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para
amar senão amar. Que queres que te diga, além de que te amo, se
o que quero dizer-te é que te amo?”
Fernando Pessoa
“Nega-me o pão, o ar, a luz, a primavera, mas nunca o teu riso(…)
porque então morreria.”
Pablo Neruda

“(…)Quando eu morrer segura a minha mão, põe os olhos nos
meus se puder ser, se inda neles a luz esmorecer, e diz do
nosso amor como se não tivesse de acabar (…)”
Vasco Graça Moura

“Amo-te muito, meu amor, e tanto que, ao ter-te, amo-te mais,
e mais ainda depois de ter-te, meu amor. Não finda com o
próprio amor o amor do teu encanto (…)”
Jorge de Sena

Feliz
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