CASAMENTO, DIVÓRCIO E FILHOS
Quais os primeiros sintomas comuns de uma crise
no casamento?
1. Ausência de diálogo, silêncio
2. Constantes discussões
3. Cobrança e apontar erros
4. Desprazer da vida sexual
Dizem que a primeira crise séria do casamento vem depois do nascimento dos
filhos, vc concorda?
Não. Na maioria das vezes a gravidez já é uma tentativa de chamar atenção e solucionar
a crise.
Por que o nascimento dos filhos quase sempre traz uma mudança negativa para a
vida do casal?
A mulher passa dar quase toda a atenção ao filho; toda mulher é preocupada por
natureza. Além disso, a criança exige muito tempo e trabalho. Ainda tem os 40 dias de
resguardo. Logo, o marido perde a atenção principal da mulher, não faz sexo por causa
do resguardo e o cansaço da mulher e a constante preocupação da mulher com a criança,
irrita o marido.
Como se precipitar às crises conjugais?
O Titanic afundou por várias razões. No entanto, a principal foi que seu capitão não
ouviu os seis sinais de alerta que dizima que as águas ao norte estavam geladas e que
havia icebergs. Ele teimosamente não mudou o rumo para o sul nem diminuiu a
velocidade.
A vida emite sinais de alerta o tempo todo: Ultrapassar o limite do cartão de crédito ou
usar o cheque especial – sinal de endividamento; o carro que não pega pela manhã e
precisa ser empurrado – sinal de que ele vai nos deixar no meio da estrada. A febre –
nos diz que temos uma infecção; a dor – nos avisa que alguma coisa está errada com o
corpo.
A crise no casamento é até certo ponto benéfica. Ela nos avisa que algo está errado e
que o rumo precisa ser corrigido. Quem dá atenção aos sinais e corrige a trajetória,
viverá feliz para sempre. O casamento acaba por causa da teimosia em fazer as coisas
do mesmo jeito, não mudar o rumo. Não podemos fazer sempre a mesma coisa e esperar
resultado diferente.

Em meio à crise, quais as opções práticas para tentar amenizar os problemas?
A maioria dos brasileiros não sabe conversar sem agredir. O casamento que sobrevive à
crise é aquele que não briga um com o outro, mas agride o problema. A família perfeita
não é aquela que não tem problemas, mas aquela que aprende a resolver os problemas.
A família perfeita é imperfeita.
Nunca diga: “Você me magoou!” Diga, “estou magoado”, assim dá para iniciar o
diálogo e solucionar a questão.
Quem deve tomar a primeira atitude?
Melhor nunca magoar, pois o marido-esposa magoado é mais difícil de conquistar do
que uma fortaleza. Geralmente quem toma a iniciativa é o mais humilde. Mas quando
somente um toma a iniciativa da reconciliação, o outro vai casando e acaba por deixar
pra lá. Os problemas vão se represando e acabam por virar uma barragem para que o rio
do amor possa correr livremente, regando a terra do coração.
Cite alguns conselhos que todo casal deve adotar para ter uma vida conjugal
saudável.
1. Nunca se endivide. Tudo o que é barato, por mais barato que seja, se você não precisa
é caro.
2. Não deixe acabar o diálogo. No namoro, o casal conversa horas no portão ou pelo
telefone. Não responda com monossílabos – sim! Não! To! Ta! Vou! É!
3. Não deixe acabar o romantismo. Não basta acender a fogueira tem que colocar lenha
para o fogo continuar a arder.
4. Não esqueça as datas especiais.
5. Não canse de dizer; “Eu te Amo!”
6. Tenha uma vida sexual ativa.
7. Tem que ficar claro que a esposa-marido e os filhos estão em primeiro lugar.
8. Aprenda a perdoar. Não exija a perfeição que você não tem.
9. Não trabalhe demais. Tire, pelo menos, um dia por semana. Faça “breaks” de três em
três meses. Tire férias. O diabo não tira férias, mas vive no inferno.
10. Cultive a espiritualidade.
Quando o divorcio é inevitável, de acordo com a sua opinião?
Ninguém pode casar já pensando no divórcio. Que assim faz terá grande possibilidade
de divorciar-se.
A meta do relacionamento nunca foi e nunca será a destruição ou extinção da
família, mas o saneamento e a purificação das relações que existem entre os
seres humanos. As oportunidades aparecem quando os obstáculos são superados;
problemas são eliminados abrindo caminhos para o entendimento, a maturidade e o
crescimento. O relacionamento deve evoluir e transformar-se, e não deteriorar-se. Tudo
isso para você poder viver plena e abundantemente a
experiência do amor. O amor atravessa barreiras, une extremos e transforma
tudo pôr onde passa; guiado pôr ele, você supera dificuldades, vence
limitações, ultrapassa conflitos e alcança aquilo que julgava impossível.

O divórcio só pode acontecer quando todas as possibilidades de reconciliação acabaram
ou em casos extremos onde a agressão, a falta de respeito, a infidelidade, o medo, a
desonestidade, o vicio, imperam.
Após o divorcio, como lidar com os filhos?
No divórcio não há vencedores, somente perdedores. Os filhos são os maiores
perdedores.
1. Não fale mal um do outro para os filhos. Não procure justificar denegrindo o outro.
2. Seja sincero, enalteça as qualidades do outro para os filhos. Eles precisam tanto de
você como do outro.
3. Quando estiverem juntos não briguem.
4. Não compre os filhos com presentes, o que eles precisam é de sua presença.
5. Não justifique o divórcio. Diga que você errou. Assuma as conseqüências do seu ato.
Quais os fatores fundamentais para o sucesso de um casamento?
Um relacionamento que dá certo é um edifício que tem que ser construído todos os dias.
Quem age motivado pela ira, mentira, amargura, irritabilidade e
infidelidade, jamais é feliz. É a paz que alicerça o amor, e não a ira. É a verdade que
promove a confiança, e não a mentira. É o perdão que traz a reconciliação, e não a
amargura. É a sensibilidade que permite o diálogo, e não a irritabilidade. É a fidelidade
que garante que o relacionamento será capaz de durar até a morte, e não a infidelidade.
Esquecer estas verdades é
um convite ao desastre.
Em quais casos um terapeuta de casais pode ajudar a melhorar o relacionamento?
O terapeuta pode ajudar em todos os casos. Mesmo quando a separação é inevitável, ele
pode ajudar a lidar com a mágoa, a perdoar, a continuar vivendo. Quem não aprende a
lidar com a dor continuará a construir relacionamentos doentios. Não se pode construir
um novo relacionamento deixando assuntos inacabados no passado. Esses assuntos
serão como fantasmas assombrando constantemente o presente e inibindo a felicidade
futura.
Dr. Silmar Coelho

