
  
 
 
 
 
 
 
IINNVVEERRNNOO......  
 
AS EMOÇÕES DO INVERNO 
 

 dor, a raiva e a frustração, muitas vezes seguidas pela solidão 
e por um sentimento de rejeição, são algumas das emoções do 
inverno. Todas as emoções de um casal que se acha no inverno 

revelam a frieza, a dureza e a amargura que se agarram ao 
casamento. 
 

A seguir, vou apresentar-lhe 
alguns casais que estão passando 
pela estação do inverno no 
casamento. Observe como eles 
descrevem suas emoções. 

 
George tem 44 anos e mora 

em Jacksonville, na Flórida. Ele está 
casado há oito anos. “Meu 

casamento é totalmente desestimulante”, ele diz. “Se não fosse 
cristão, provavelmente eu já teria desistido. Sei que eu deveria amar 
minha esposa, mas, emocionalmente, estou completamente vazio. É 
como se minha esposa não me amasse, tampouco gostasse de mim 
ou me respeitasse. Parece que ela apenas me agüenta – e às vezes 
isso nem parece tão bom assim. Eu me sinto muito mal com relação 
ao nosso casamento.” 

 
A esposa de George, Helen, descreve o casamento deles dessa 

forma: 
 
Sem graça! Nada parece animá-lo, realmente não tenho 
energia emocional para fazer alguma coisa nesse sentido. Meu 
marido está desempregado há um ano e meio e, ao que parece, 
está sem rumo. Ficamos nesta mesma situação catorze anos 
atrás, quando ele se formou na faculdade. 
 
Voltar ao ponto de partida é extremamente frustrante e ver que 
três filhos agora têm de passar por isso só aumenta a 
ansiedade. Estou muito infeliz com a situação de nosso 
casamento. 
 

A



Marilyn tem 45 anos e está no segundo casamento faz cinco 
anos. Ela comenta: “Eu me sinto frustrada e deprimida. Nós não 
conversamos – apenas discutimos – e nunca chegamos a alguma 
conclusão ou acordo sobre como resolver os problemas. Nenhum de 
nós está feliz. Discordamos nas questões que envolvem dinheiro e 
criação de filhos (meus três filhos moram conosco). Ele diz que o 
divórcio é a única solução. Não tenho certeza disso”. 

 
Mark está casado há vinte e três anos, mas a respeito de seu 

casamento diz o seguinte: “É muito desestimulante. Discordamos em 
tudo. Nós dois somos teimosos, e isso tem gerado muitos conflitos 
emocionais. Há uma frieza em nosso relacionamento”. Por sua vez, a 
esposa dele, Mille, diz: “Mark é muito insensível. Temos muitos anos 
de ressentimento. Sinto que há mais empenho de minha parte do que 
da parte dele. Para mim, parece que ele não ouve meus sentimentos 
nem se preocupa com isso. Ele é tão crítico. Neste momento, 
passamos pouco tempo juntos e quase não fazemos declarações um 
ao outro nem nos tocamos”. 

 
Maria tem 43 anos de idade e há nove está no segundo 

casamento. Acerca de seu casamento ela diz: “Faz mal em tantos 
sentidos e afeta todos os aspectos de minha vida. Eu o carrego no 
íntimo, entregando-o ao Senhor e tentando ser otimista e 
esperançosa. Nós dois nos queremos muito, mas simplesmente não 
conseguimos nos relacionar.” 

 
Emily está casada faz dois anos e meio, mas expressa a dor 

emocional do inverno quando afirma: “Estou muito descontente. As 
coisas realmente ficam ruins algumas vezes. Somente sobrevivo a 
cada dia. Desisti de ter esperança”. 

 
Dor, raiva, frustração, solidão, rejeição e, às vezes, 

desesperança são algumas emoções que os casais experimentam 
quando o casamento deles está na estação do inverno. 
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