
 
 
 
 

 
Nada além de sentimentos – Parte 1 
 

Neste capítulo, quero que você aprenda cinco coisas sobre 
sentimentos: 

 

1. Seus sentimentos não podem ser caracterizados como 
certos ou errados; 

2. Você tem o direito de expressá-los; 
3. Nem sempre você deve agir de acordo com seus 

sentimentos; 
4. Nunca pergunte ao seu cônjuge: “Por que você está se 

sentindo assim?” (pois isso coloca a ênfase na causa e não 
no sentimento); 

5. Os sentimentos aproximam você do cônjuge, mas os 
julgamentos o afastam dele. 

 
Todos nós temos sentimentos. Às vezes alguém ignora 

nossos sentimentos. Às vezes nós ignoramos os sentimentos 
alheios. A maioria de nós aprende a não compartilhar os 
sentimentos, e provavelmente todos nós somos capazes de nos 
lembrar de ocasiões em que os revelamos e alguém estava pronto 
para nos atacar por causa disso. 

No início da vida, somos dolorosamente honestos sobre como 
nos sentimos – em alguns casos, honestos demais. Por exemplo, 
lembro-me de uma vez em que convidamos um casal para jantar, 
quando meu filho Kevin tinha dois anos de idade. Assim que 
começamos a saborear o jantar, Kevin virou-se para a mãe e 
perguntou: 

- Mamãe, como é o nome dela? 
Sande voltou-se, de modo encantador, para ele e respondeu: 
- Esta é a Sra. McVay. 
- Ah, eu detesto ela – Kevin disse. 

Aparentemente se tratava de uma nova palavra que ele aprendeu 
naquele dia. De qualquer forma, tudo indicava que ele se sentia à 
vontade com os sentimentos dele. Não estou defendendo a idéia de 
que cada um de nós deve abrir o coração dessa maneira, entretanto, 
a maioria de nós já foi longe demais na direção oposta. Não podemos 



dizer a qualquer pessoa como nos sentimos, sem antes verificar em 
que direção o vento está soprando. 

Já conversei com casais que permitiram que sua relutância 
em expressar os sentimentos invadisse o quarto. Estão aconchegados 
na cama à noite, ele parece a fim, ela também, mas nenhum dos dois 
tem certeza, de fato, sobre o que o outro sente. 

Ele faz um afago nela. 
- Uh,... boa noite, amo você – ele diz. 
- Eu também amo você, querido. 

Ficam ali deitados em silêncio por um instante, então ela faz um 
afago nele. 

- Você está bem? – ela pergunta. 
- Ah, sim... claro... E você? 
- Tudo bem. 
Mais alguns minutos de silêncio, e aí ele pergunta: 
- Você... tá... você sabe... a fim? 
A esposa responde: 
- Sim... claro... eu acho... 
- Se estiver muito cansada... 
- Não... não estou tão cansada. Se você estiver cansado, 

tudo bem, porque eu estou um pouco cansada. 

E seguem com o diálogo por mais um tempo, até que adormecem, 
exaustos por todo aquele rodeio em torno do assunto. 

Estou exagerando? Talvez um pouco. No entanto, com base 
em tudo o que já ouvi de meus clientes, não estou exagerando muito. 

Neste exemplo, o marido não é capaz de expressar seus 
sentimentos à esposa e dizer: “Eu amo você e quero fazer amor com 
você”. E a esposa não consegue dizer ao marido que o que mais 
deseja naquele momento, mais do que qualquer outra coisa, é que 
ele a tome nos braços. E assim continuam sem aquilo que ambos 
queriam realmente. 

Precisamos apenas aprender a nos comunicar, 
compartilhando os sentimentos em todas as áreas da vida. 

Vamos observar mais de perto aqueles cinco itens que você 
deve aprender. 

 
Kevin Leman 

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

 


