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O MÁRTIR 
 

Muito bem, acho que agora devo dizer tudo sobre o mártir. 
Entretanto para mim é difícil escrever sobre isso. Tudo o que faço é 
escrever, escrever e escrever – para ajudar os outros. Meus dedos 
estão doloridos de digitar, estou com dor de cabeça de tanto pensar e 
meus olhos estão ficando cansados. Depois me pergunto se alguém 
vai ler este livro. No entanto, faço tudo isso pelo bem de seu 
casamento. 

Então? Já se sentiu bem culpado? Como vê, o mártir é muito 
bom em fazer as pessoas se sentirem culpadas e/ou desconfortáveis. 
É difícil lidar com ele porque tem uma necessidade de causar dano a 
si próprio e sempre se coloca em posições nada invejáveis. É 
totalmente capaz de dar, mas não tem a mínima idéia sobre receber. 
Para que qualquer relacionamento seja saudável, é preciso haver um 
equilíbrio justo entre dar e receber. 

O mártir provavelmente se casou com um alcoólatra. Na 
essência, foi porque o alcoólatra precisa de um mártir para usar e 
abusar e o mártir tem a lastimável necessidade de ser pisado. 

Em geral, ele desenvolve, cedo na vida, o sentimento de que 
não é digno de ser amado. Muitas vezes relaciona-se mal com o pai – 
no caso de menina – ou com a mãe – no caso de menino. Então 
acaba escolhendo um parceiro que reforce a visão negativa que tem 
de si mesmo. 

Trabalhei com uma mártir, chamada Janet. Seu segundo 
casamento era recente. Janet sofria de agorafobia, ou seja, tinha 
medo de ficar em espaços abertos. Percebi que ela era uma mártir 
quando me disse que sofria terríveis ataques de pânico quando 
estava no supermercado. Chegava a ponto de ter de sair correndo do 
local, pois sentia falta de ar e quase desmaiava. 

Embora ela não tivesse me contado muito sobre seu 
casamento, eu lhe disse: 

- Janet, aposto que seu marido é alcoólatra. 
Ela me olhou surpresa e respondeu: 
- Sim, ele é. Mas como você sabia? 
- Eu não sabia, mas imaginei que fosse, pois você acaba de 

me dizer que é de fato uma mártir. Teve de sair correndo do mercado 
por temer que alguém a visse desmaiando. 



O que ela estava dizendo era que não se achava merecedora 
da atenção que receberia caso desmaiasse dentro do mercado. Os 
mártires simplesmente não se consideram dignos de receber nada. 

Se ocorresse um acidente em que o mártir tivesse uma das 
pernas amputada, provavelmente ele diria algo como: “Não se 
preocupem comigo; posso me virar bem com uma perna só. Cuidem 
daquele homem ali. Acho que ele quebrou uma unha. Sim... a dor na 
minha perna está terrível... mas podem ir. Ficarei bem”. 

Trabalhei com um casal, Johnny e Alice. Eles tinham uma 
mártir morando com eles. Era a mãe de Alice, e ela estava 
enlouquecendo os dois. Morava com eles há bastante tempo e era 
muito boa em fazer a filha e o genro se sentirem culpados cada vez 
que saíam e a deixavam sozinha. Ambos esforçaram-se para sempre 
atender às necessidades dela, resultando em problemas no próprio 
casamento. 

Só depois que o casal se comprometeu a cuidar primeiro do 
próprio relacionamento é que o comportamento de mártir da mamãe 
começou a mudar. 

 
Kevin Leman 

(O Sexo Começa na Cozinha, ed. Mundo Cristão). 

  

 


