
  
 
 
 
 
 
 
AA  NNAATTUURREEZZAA  DDOO  CCAASSAAMMEENNTTOO......  
AADDAAPPTTAANNDDOO--SSEE  ÀÀSS  EESSTTAAÇÇÕÕEESS  EEMM  MMUUDDAANNÇÇAA  

  
s relacionamentos conjugais estão sempre mudando. As 
atitudes mudam, as emoções oscilam e o modo pelo qual os 
cônjuges tratam um ao outro varia entre amoroso e não tão 

amoroso. 
 

Algumas vezes, a mudança foge ao nosso controle. Por 
exemplo, quando disseram a Nancy, esposa de Bem, que ela estava 
com câncer, o diagnóstico mudou a estrutura da vida deles e o 
relacionamento do casal. Eles conseguiram adaptar-se à situação, 
mas não conseguiram controlá-la. O mesmo aconteceu com Tricia e 
seu marido, Rob, membro da Guarda Nacional. Quando sua unidade 
foi acionada, enviaram-no a uma zona de guerra do outro lado do 
mundo. Rob e Tricia conseguiram se adaptar, mas as circunstâncias 
fugiram ao controle. Quando ficou claro para Jon e Carol que a mãe 
deles não podia mais morar sozinha, eles tiveram de responder a 
uma mudança que não podiam controlar. A vida é repleta de 
mudanças inesperadas. Nossa única escolha como casais tem a ver 
com a maneira pela qual reagiremos. 

 
Já outras mudanças são as que criamos para nós mesmos, às 

vezes, porém, com conseqüências inesperadas. Quando Ken e 
Melinda mudaram-se para Kansas City depois de morarem perto da 
família dela, em Chicago, por dez anos, isso gerou inúmeras 
mudanças que ambos passaram a enfrentar juntos. 

 
As decisões que tomamos com relação à vocação, à criação dos 

filhos, à educação, ao envolvimento cívico, na igreja, bem como em 
outras áreas da vida, geram mudanças que afetam nosso 
relacionamento conjugal. O modo pelo qual os casais processam 
essas mudanças determinará a qualidade do casamento. 

 
Na natureza, as quatro estações são criadas por certas 

mudanças inevitáveis que ocorrem durante o movimento da Terra em 
torno de seu eixo e também ao redor do Sol. Do mesmo modo, as 
mudanças que encaramos na vida (e a forma pela qual processamos 
e reagimos a elas) criam as estações do casamento. O nascimento de 
um filho, a morte de um ente querido, a doença, os parentes por 

O



afinidade, o fato de conseguir um emprego, perder um emprego, as 
demandas de um trabalho, viagens, férias, o ganho de peso, a perda 
de peso, altos e baixos na situação financeira, a mudança, a 
permanência, a depressão, divergências, disposições, adolescentes, o 
corpo envelhecendo, os pais envelhecendo, atividades de lazer, 
hábitos, o sexo, a impotência, a infidelidade – todos esses são 
exemplos de situações e circunstâncias que exercem pressão em um 
casamento e exigem resposta. Se respondermos bem, em harmonia 
com nosso cônjuge, poderemos manter o casamento na primavera ou 
no verão. Se não respondermos bem ou se nossa resposta for de 
encontro à resposta de nosso cônjuge, poderemos sentir o frio do 
outono ou ser lançados no gelo do inverno – às vezes, antes de 
sabermos o que nos atingiu. 

 
Algumas mudanças, como a infidelidade sexual, atacam o 

coração do casamento. Outras simplesmente constituem parte 
natural da vida, como a doença, o envelhecimento ou novo emprego. 
Nossa resposta à mudança consiste em emoções, atitudes e ações. A 
combinação desses três fatores determinará em que estação nosso 
casamento se encontra em determinado momento. 

 
... 
 
Tornou-se comum na cultura ocidental ao longo dos últimos 

quarenta anos exaltar as emoções como a luz que guia e determina 
nossas ações. Depois de mais de trinta anos no aconselhamento de 
casais, estou convencido de que tal noção está equivocada. Não me 
entenda mal, pois não estou dizendo que as emoções não tenham 
importância. As emoções revelam-nos que algo está errado ou certo 
em um relacionamento, contudo elas devem levar à razão, e a razão 
deve ser guiada pela verdade se quisermos agir de modo construtivo. 
Não devemos impedir o processo nem saltar direto das emoções para 
a ação sem o benefício da razão. Muitos casais que agiram dessa 
forma se viram no inverno quando poderiam ter acabado na 
primavera ou no verão. 
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