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O MÁRTIR 
 

Quando penso em mártires, lembro de uma mulher que é 
casada com um marido violento, mas que se recusa a deixá-lo. Ou a 
esposa que coopera para que o marido alcoólatra mantenha seu estilo 
de vida, dando-lhe cobertura, inventando justificativas: “Se eu 
demonstrar bastante amor por ele, tudo ficará bem”. 

Admiro uma esposa que deseja ajudar o marido doente. É 
algo para ser dito à esposa que ama o marido e fica ao lado dele, 
mesmo quando o comportamento dele é totalmente inaceitável. 
Entretanto, deve haver um limite. Se o marido agressivo se recusa a 
procurar ajuda profissional para lidar com sua hostilidade, a esposa 
não tem outra saída a não ser abandoná-lo. Se o marido alcoólatra 
não avança na luta contra o vício, a esposa deve sair desse 
casamento. 

A verdade é que muitos mártires são mulheres casadas com 
homens extremamente controladores. 

A mártir que abandona a situação que a degrada muitas 
vezes está dando o primeiro passo positivo de sua vida. Ela está 
reafirmando de que merece ser amada. É muito difícil para pessoas 
que foram pisadas e humilhadas durante um longo período chegar a 
um ponto em que adquirem alguma noção de auto-estima ou 
respeito, mas isso é possível. 

Às vezes sugiro aos mártires que aconselho que olhem no 
espelho e digam: “Eu mereço amor. Eu mereço respeito. Eu mereço 
ser bem tratado”. 

Também sugiro com veemência à mártir (ocasionalmente, 
ao mártir) que ela faça algo bom para si própria. Sua tarefa antes da 
próxima sessão pode ser comprar uma roupa, dedicar uma noite a 
algo que realmente goste de fazer – seja relaxar com um bom livro, 
tomar um banho de espuma, assistir a um filme, seja qualquer outra 
coisa em que sinta um prazer especial. 

Não é fácil para o mártir agir de modo extremamente 
tolerante consigo mesmo. Mas – volto a dizer – as principais 
mudanças no estilo de vida podem ser melhor conduzidas se 
realizadas passo a passo. 
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(O Sexo Começa na Cozinha, ed. Mundo Cristão). 


