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omeço pelo inverno porque a maioria das pessoas que 
estiveram em meu consultório de aconselhamento nesses 
últimos trinta anos apareceu quando o casamento delas estava 

na estação do inverno. Não são muitos que vêm me procurar quando 
o casamento está em clima de verão. É o frio do inverno que os traz 
ao meu consultório. No mundo natural, pelo menos na América do 
Norte, falamos de invernos frios, invernos rigorosos, invernos com 
muita neve, invernos gélidos e invernos severos. Em síntese, inverno 
significa dificuldade. A vida é muito mais difícil no inverno do que no 
verão. 
 

Os casamentos no inverno caracterizam-se pela frieza, dureza e 
amargura. Os sonhos da primavera são cobertos por camadas de 
gelo, e a previsão do tempo alerta para chuvas mais frias. Se o 
marido e a esposa conversam, isso consiste simplesmente em 
logística: quem fará o que e quando. Se os dois tentam falar sobre o 
relacionamento conjugal, a conversa normalmente acaba com uma 
discussão que continua não resolvida. Alguns casais simplesmente 
vivem em um silêncio frio. Em essência, eles levam vidas 
independentes, embora vivam na mesma casa. Os cônjuges culpam 
um ao outro pela frieza no relacionamento. 

 
O que leva um casal à estação de inverno no casamento? 

Resumido: a rigidez – a má vontade de considerar a perspectiva da 
outra pessoa e de se esforçar para chegar a um acordo significativo. 
Todos os casais enfrentam dificuldades, e todos eles têm diferenças. 
Essas diferenças podem concentrar-se no dinheiro, nos parentes por 
afinidade, na religião, ou em qualquer outra área da vida. Os casais 
que não conseguem acertar essas diferenças vão se ver no meio do 
inverno – uma estação do casamento que não foi criada pelas 
dificuldades da vida, mas pelo modo de o casal responder a essas 
dificuldades. Quando um ou ambos os cônjuges insistem na 
conhecida expressão: “É do meu jeito, senão nada feito”, eles estão 
levando o casamento para o inverno. 

 
O inverno na vida conjugal pode durar um mês ou trinta anos. 

Pode começar três meses depois do casamento ou acontecer na 
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meia-idade. Pode concentrar-se em uma área problemática ou 
compreender a vida inteira... cada estação do casamento vem 
acompanhada de certas emoções, atitudes e ações. A interação 
desses três fatores determina se o casal permanecerá em uma 
estação ou passará de uma estação para outra. 
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