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No ano passado recolhi dos jornais 
algumas histórias engraçadas sobre 
relacionamentos conjugais. A 
primeira é sobre um homem no 
Texas que alegadamente encenou o 
seu próprio sequestro, para poder 
passar tempo com os amigos sem a 
autorização da esposa. Dois amigos, 
mascarados como intrusos, tiraram-
no de casa. Agarraram-no à força, 
com uma arma apontada, enquanto 
a esposa assistia petrificada.1 A 
segunda história é sobre um homem 
de 70 anos, do Kansas, que assaltou 
um banco à mão armada. Ele roubou 
$3,000 da agência local e depois 
sentou-se no hall de entrada, tendo 
dito ao segurança: “Sou eu a pessoa 
que vocês procuram.” No 
interrogatório da polícia, confessou 
que, naquele dia, tinha discutido 
com a esposa e lhe tinha dito que 
“preferia estar na cadeia do que em 
casa”. Foi acusado de assaltar um 
banco e foi libertado. No entanto, 
não se sabe ao certo se voltou para 
casa ou não.2 

Estes são dois exemplos de algo que 
todos nós sabemos: os 
relacionamentos conjugais não são 
perfeitos e, de vez em quando, 
temos altos e baixos. Todos temos 
de recordar 
determinados 
princípios que farão 
com que o nosso 
casamento e todos os 
relacionamentos 
corram um pouco melhor. 

Resolvam os Conflitos  

O conflito é inevitável em todos os 
relacionamentos, incluindo no 
casamento. Algumas pessoas creem 
que os conflitos são indicadores de 
falta de amor, mas, na realidade, 
significam que o amor está bem 
vivo. Por isso, resolver os conflitos 
conjugais tem dois objetivos: 
expressar o seu ponto de vista e 
ouvir o que o seu cônjuge tem a 
dizer. Sigam estes quatro passos:  

1. Comecem por definir o 
problema. Poderão talvez 

Ele foi vítima de infidelidade 
conjugal e pela lei não era obrigado 
a permanecer casado, contudo ele 
escolheu refazer o seu casamento, 
não só uma vez, mas três vezes. Para 
mim, isso é compromisso total! 

Oseias compreendeu que 
o casamento, tal como a 
vida, envolve pessoas 
pecadoras e precisa muito 
de restauração, perdão e 
misericórdia. Uma vez, 
perguntaram ao Primeiro-

ministro britânico, Sir Winston 
Churchill: “Se pudesse viver a sua 
vida novamente, o que gostaria de 
ser?” Embora fosse conhecido pelo 
seu sentido de humor muito 
aguçado e conduta implacável, ele 
deu uma resposta que expressou 
verdadeiramente o que sentia pela 
sua esposa, Clementine. Piscando o 
olho, respondeu: “Ser o segundo 
marido da Sra. Churchill.”7 Ele 
compreendia, tal como nós 
deveríamos compreender, que o 
compromisso é um mandato bíblico 
para um casamento duradouro. 

desejos do nosso companheiro. O 
sentimento de estar “apaixonado” 
advém do facto de darmos o nosso 
eu. Lembrem-se que dar não é para 
receber ou tirar partido da 
generosidade da outra pessoa. Os 
casamentos mais 
felizes são aqueles 
em que cada 
parceiro dá 100 por 
cento e, por sua vez, 
recebe 100 por 
cento. O aspeto mais 
importante do amor é saber perdoar 
— não guardando as nossas mágoas 
e desilusões, mas libertarmo-nos 
verdadeiramente das nossas feridas 
e mágoas.4 

Façam um Compromisso Para a 
Vida  

Para que um casamento sobreviva, o 
compromisso deve ser a primeira 
prioridade. 

O antigo profeta Oseias é um 
excelente exemplo de lealdade 
invulgar, de graça e de compromisso. 
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“Um casamento sem amor não faz nenhum sentido. É 
como um concerto sem música.” — Charles R. Swindoll 
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escrever um resumo da 
questão. 

2. Identifiquem quem precisa de 
uma solução e a contribuição 
do outro para a situação. 

3. Pensem no máximo de soluções 
possíveis. Rir sobre a loucura 
das vossas ideias ajudará a 
aliviar a tensão.  

4. Escolham um plano que seja do 
agrado dos dois e com o qual 
possam viver.3 

Concentrem-se no que Há de Bom 

A maioria dos casais, que está 
constantemente a resmungar um 
com o outro, normalmente só vê as 
coisas negativas do relacionamento. 
Certa terapeuta tem uma resposta 
simples para 
isso. Ela sugere 
que os casais 
permaneçam 
alguns minutos 
à mesa, após o 
jantar, e que 
teçam elogios 
um ao outro. A maioria dos cônjuges 
fica totalmente surpreendido com a 
quantidade de coisas agradáveis e 
maravilhosas que consegue dizer um 
ao outro.4 Lembrem-se do adágio 
bíblico: “tudo o que é 
verdadeiro…” [Fil. 4:8].  

Parem de Reciclar 

Para muitos casais, uma discussão 
torna-se um ritual em que se 
repetem várias vezes as mesmas 
situações ou circunstâncias. É como 
se fosse um gravador que repete as 
mesmas queixas ou argumentos de 
longa data sobre dinheiro, sexo, os 
sogros, etc. Por vezes, um dos 
cônjuges insiste em ser sempre a 
vítima. Não continue a penalizar o 
seu companheiro: diga apenas que 
se sentiu magoado(a) com a 
situação, perdoe e adote uma 
postura que demonstre ao seu 
cônjuge que não vai ficar novamente 
infeliz ou chateado(a). Um exemplo 
disso seria uma guerra contínua por 
causa da tendência que o seu 
cônjuge tem para estar sempre 

atrasado(a). Em vez de amuar, 
porque não tem um livro ou 
uma revista no carro, para ler 
enquanto espera, ou um 
aspirador sem fios na bagageira 
e, assim, torna o seu carro o 
mais limpo de todo o bairro? 5 

É o Companheiro Certo?  

Em algum momento da relação, é 
natural colocar a velha questão: será 
a outra metade a pessoa certa para 
mim? Se deixa chegar as coisas a 
esse ponto, estará provavelmente a 

perder a oportunidade de uma vida. 
Terrace Real diz que não é invulgar 
que este desencantamento exista. 
Ele chama a isso, o primeiro dia do 
seu verdadeiro casamento. É o 
momento para crescer, para deixar 
de desejar o cônjuge perfeito e 
compreender que está a viver com 
um ser humano imperfeito. Daqueles 
primeiros meses ou anos de paixão 
retiramos uma conclusão 
estarrecedora: os parceiros 
sobrestimam as suas semelhanças. 
Ela pode amar o namorado porque 
ambos gostam de comida chinesa, 
de cruzeiros e de observar pássaros, 
mas ela subestima o facto de ele 
gostar de ler até tarde, pela noite 
dentro, e de jardinagem. O amor 
maduro concentra-se no que há de 
bom e assume responsabilidade 
pelas suas próprias reações e 
emoções negativas.6 

Esperem Mudanças  

A maioria das pessoas casadas crê 
que os relacionamentos sólidos não 
mudam de ano para ano. A 
verdadeira realidade é que os 
relacionamentos conjugais mudam. 
Felizmente, as mudanças contínuas 
são para o melhor. Os casais, por 
vezes, resistem à mudança porque 
temem que ela acabe com o 
casamento. Recebam a mudança 

com uma atitude positiva e 
permitam que cada um cresça. 
Ficarão surpreendidos com a 
diferença no vosso casamento. 

Precisam de Algo Novo?  

Se estão casados há alguns anos, 
muitas vezes o aborrecimento, a 
monotonia e a estagnação insinuam-
se no vosso relacionamento e até 
podem ameaçar os vossos laços 
conjugais. Façam inovações! O 
melhor método é usar afirmações na 
primeira pessoa. “Estou cansado do 
mesmo restaurante onde vamos 
todas as semanas na nossa noite 
especial, podemos tentar outros 
cafés?” Ao usarem a afirmação 
“Sinto que” evita que ataquem o 
vosso cônjuge e, ao mesmo tempo, 
estão a transmitir os vossos desejos. 
Estejam dispostos a correr alguns 
riscos, sejam criativos e 
surpreendam-se com um “novo” 
casamento.3 

Dar e Receber 

A abnegação espontânea é o âmago 
do amor maduro. 
Todos os dias, o 
amor verdadeiro 

recorda-nos que coloquemos as 
nossas necessidades e os nossos 
desejos em segundo plano e 
atendamos às necessidades e aos 

“Qual é a fórmula de um bom casamento?” — “a mesma de um carro de sucesso –  
ser fiel ao mesmo modelo.” — Henry Ford 

O Menu do Mordomo Fevereiro 2017 “Dizem que os casamentos são feitos no Céu. Mas, os relâmpagos e  
os trovões também.” — Clint Eastwood 


