
  
 
 
 
 
 
 

IInnttiimmiiddaaddee  FFiinnaanncceeiirraa  
ocês têm o direito de guardar alguns segredos do cônjuge. Dos 
assuntos confidenciais aceitáveis, fazem parte: a) planos para 
uma festa de aniversário surpresa; b) esconderijos para 

presentes de Natal que não foram embrulhados; c) apelidos 
embaraçosos pelos quais eram chamados no ensino fundamental; e 
d) tatuagens removidas antes do casamento.  

 V
Perceba que nos assuntos mencionados não estão as finanças. 

Assuntos que envolvem dinheiro devem, sem sombra de dúvida, ser 
discutidos com seu cônjuge. Nesta área, não deve haver segredos 
entre vocês. 

Se o seu casamento está passando por problemas financeiros,  
é injusto para ambos se apenas um dos cônjuges souber o que vem 
ocorrendo. Ambos precisam ter conhecimento do problema e 
precisam ser parte da solução. Se apenas um dos cônjuges estiver 
ciente da dificuldade, o outro pode, sem intenção, agravar o 
problema. Os resultados inevitáveis serão atrito e ressentimento 
(enquanto um dos cônjuges economiza, o outro grava os comerciais 
em vídeo, para não perder as ofertas de bronzeador, bolachas ou 
outra cera de automóvel que proteja e dê brilho mesmo que um 
vulcão espalhe lava sobre o capô). 

Isto significa que vocês devem apresentar um ao outro os 
recibos diários do Café do Ponto? Claro que não (embora a despesa 
de dois capuccinos por dia possa exigir um empréstimo bancário 
depois de alguns meses). Significa que os dois precisam assinar todos 
os cheques? Não, porque é provável que um odeie essa tarefa e o 
outro goste de pagar as contas. 

Os dois não precisam saber o saldo exato de cada conta, mas 
ambos precisam fazer uma idéia de quanto dinheiro têm e para onde 
ele vai (e quanto sobra). 

... Nas pequenas coisas 



• Talvez a gaveta de roupas íntimas seja “proibida” 
para seu cônjuge, mas a gaveta financeira deve 
ser acessível a ambos. 

• Segredos sobre dinheiro às vezes saem caros. 
Eles podem custar seu casamento. 

• Um dos dois é capaz de gastar o dinheiro mais 
rápido do que o outro o economiza. Por isso, a 
comunicação é tão importante. 

• Não deixe que os bens sejam o meio pelo qual 
você avalia o sucesso do seu casamento. 

• Se tem um bom casamento, você jamais será 
pobre (mesmo que não tenha dinheiro algum). 
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