
  
 
 
 
 
 
 
IInnvveerrnnoo......  
  
AAss  aattiittuuddeess  ddoo  IInnvveerrnnoo  
  

As atitudes são a maneira pela qual 
pensamos no que – ou 
interpretamos o que – 
experimentamos na vida. Com 
freqüência, falamos de pessoas que 
têm uma atitude negativa ou uma 
atitude positiva... 
 
No inverno temos a tendência de 
ver o pior. Percebemos os 

problemas como coisas grandes demais e as situações como coisas 
bem definidas. Imaginamos que as divergências demoram muito 
tempo e nunca podem ser resolvidas. Temos a tendência de culpar 
nosso cônjuge pelo fracasso de nosso relacionamento (“Se ele 
tivesse...”, “Se ela não tivesse...”). Essas atitudes alimentam 
emoções que vão de um leve desânimo a uma total falta de 
esperança. 
 

Conheci um homem chamado Frank em Seattle, Washington. 
Tinha 24 anos e estava casado havia um ano, mas se sentia 
extremamente confuso com relação ao casamento. “Meu casamento 
me faz sentir que nunca conseguiremos sair dessa. Continua a piorar. 
Brigamos 24 horas por dia, sete dias por semana, e nos agredimos – 
e temos um bebê. Não posso continuar assim, não sei mais o que 
fazer”, disse ele. Em sua empresa, Frank era enérgico e sempre 
estava disposto a enfrentar novos desafios, porém em casa tudo o 
que ele pensava era claramente negativo. 

 
Após dezenove anos de casamento, uma mulher chamada 

Martha me disse: 
 
Acho que realmente tentei salvar nosso casamento nos 
primeiros anos, mas era como se tudo o que eu sugerisse 
fosse irritante para ele. Nada parecia funcionar, por isso 
comecei a me fechar. Temos alguns momentos de 
crescimento e maior intimidade, mas na maioria das vezes 



isso se concentra no que ele quer e não inclui minhas 
necessidades ou desejos. Este padrão persistente tornou-me 
preocupada em saber quais são as necessidades dele neste 
momento. Agora estou esperando – quem sabe, injustamente 
– que ele invista alguma energia em nosso casamento. 
 
Eis que o marido de Martha, William, contou: 
 
Há um ano e meio nosso casamento simplesmente deixou de 
viver os dois melhores anos que já tivemos. Estávamos 
aplicando princípios bíblicos em nosso casamento, e isso era 
maravilhoso. Martha se esforçava para valer, e eu diminuí 
minhas expectativas. Depois, perdi o emprego – e o apoio 
dela – e desde então o caminho tem sido difícil. As portas não 
se abrem, e no momento estou fazendo bicos em quatro 
empregos para sustentar nossa família. Pelo visto, deixei a 
peteca cair em relação a comunicação, afeição constante e 
planos para o futuro durante os primeiros meses desta 
transição. Desde então, Martha tem se fechado e nada que eu 
faça ajuda a resolver esta situação. Parece haver um ralo 
aberto em seu tanque de amor, e nada que eu faça é 
creditado em minha conta. Ela diz que não está se prendendo 
à falta de perdão, mas é isso que parece para mim. 
 
É claro que Martha e William estão incomodados com as 

atitudes negativas, e nenhum dos dois sente o apoio um do outro. 
 
Às vezes, as atitudes ficam negativas rapidamente. Truett 

tinha uma proposta de novo emprego em um estado vizinho. Ele e 
Mary discutiram a questão e concordaram que isso seria uma grande 
mudança para eles naquele estágio da vida. Assim, eles se mudaram. 
No entanto, logo depois de desfazer as malas, Mary se viu sem suas 
amigas e irritada com todas as mudanças que lhe foram impostas 
pela decisão de mudar. Ela se queixou dessas coisas com Tuett e lhe 
disse como ela estava infeliz. Truett sentiu-se traído. Para ele, ambos 
haviam concordado com a mudança, portanto ele achou que Mary o 
estava colocando em situação injusta. Ele não podia pedir demissão 
logo depois de ter aceitado o novo emprego, contudo queria ver sua 
esposa feliz. 

 
A atitude de Mary tornou-se uma barreira no casamento e, em 

questão de um ano, ambos se viram à beira do divórcio. Como as 
coisas poderiam ter sido diferentes, se Mary tivesse assumido uma 
atitude positiva e tivesse procurado fazer novas amizades e ver as 
coisas boas naquela nova situação. As atitudes negativas são como 
um vento implacável que contribui para a estação de inverno no 
casamento. 
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