
 
 
 
 
 

Nada além de sentimentos – Parte 7 
 

OS SENTIMENTOS APROXIMAM VOCÊ DO CÔNJUGE, MAS OS 
JULGAMENTOS O AFASTAM DELE. 

 
Uma das razões por que temos problemas em compreender 

nossos sentimentos ou os de nosso cônjuge é que intercalamos esses 
sentimentos com julgamentos, opiniões e valores ou então culpamos 
outras pessoas por provocarem em nós tais sentimentos usando 
expressões como: “Ela me enlouquece!”; “Aquele cara me tira do 
sério”; ou ainda “Você me induziu a amar você”. 

Tais afirmações exemplificam como projetamos nos outros a 
fonte de nossa raiva ou de outras emoções. O fato é que seus 
sentimentos são criados, elaborados e distribuídos por você mesmo. 
Raiva, alegria, felicidade, medo – todas as emoções procedem de seu 
interior. 

Da próxima vez que você tiver de esperar numa longa fila, 
dê uma olhada ao redor e veja como as outras pessoas reagem. 
Algumas obviamente ficam irritadas e comentam: “Isso é ridículo! Eu 
não acredito que temos de esperar nesta fila! Quem eles pensam que 
são?” E por ai vai. Outros, porém, permanecerão calmos, controlados 
e até serenos. Sim, é um incômodo ficar na fila, mas não é o fim do 
mundo. 

Se você prestar atenção às pessoas irritadas que estiverem 
falando, provavelmente perceberá que são aquelas que culpam 
outros pelo problema: “Eles não têm o direito de nos fazer esperar 
aqui”. “Deviam organizar-se melhor”. “Quem eles pensam que são?”, 
etc. Os que não estiverem zangados não ficam procurando um 
culpado. Simplesmente pensam: “Às vezes, isso acontece, então vou 
fazer o melhor que posso nesta situação”. 

Será que estou dizendo que é errado ficar com raiva? Não. 
Todos nós ficamos com raiva de vez em quando, e a raiva pode ser 
justificada. O que estou dizendo é que você precisa entender de onde 
vêem suas emoções e parar de culpar os outros por elas. 

Tente começar a se expressar usando “eu” em vez de “você” 
ou “eles”. A idéia é: “Fico com muita raiva quando você diz estas 
coisas”. Desta maneira, você está concentrando-se primeiramente em 
sua resposta, em vez de nas ações da outra pessoa. 

H. Norman Wright, em seu livro “The Pillars of Marriage”, diz 
que “existem quatro formas principais de descrever as emoções 
verbalmente: 1) Identificar ou nomear o sentimento: ‘Estou com 
raiva’; ‘Estou triste’; ‘Sinto-me bem com você’; 2) Usar comparações 



e metáforas: ‘Estou arrasado’; ‘Parece que estou nas nuvens’; 3) 
Relatar o tipo de ação que seus sentimentos exigem: ‘Tenho vontade 
de lhe dar um abraço’; ‘Queria bater em você’; 4) Usar figuras de 
linguagem, tais como: “O sol está sorrindo para mim hoje’; ‘Acho que 
uma nuvem negra está me seguindo hoje’”. 

Aprender a expressar seus sentimentos e reconhecer que 
ninguém além de você é o responsável por eles o ajudará a parar de 
julgar os outros. O casamento enfrenta grandes problemas se os 
cônjuges culpam um ao outro pela forma como se sentem. Pense em 
como você se sentiria satisfeito se pudesse contar ao cônjuge suas 
frustrações, preocupações e seus temores, sabendo que não seria 
censurado nem condenado. Você poderia até mesmo minimizar as 
circunstâncias do compartilhamento dizendo: “Não sei bem por que 
estou me sentindo assim... mas agora estou magoado” – ou com 
raiva... desprezado... seja qual for seu sentimento. 

Infelizmente muitos de nós somos o que denomino 
“desenterradores de ossos”. Com isso quero dizer que, muito tempo 
depois do final de determinado acontecimento e depois que a “poeira 
baixou”, se os verdadeiros sentimentos e emoções não foram 
expressos, o “desenterrar de ossos” começa a desenterrar emoções 
muito antigas. Tal prática raramente é produtiva. Se você é do tipo 
que está sempre trazendo à tona os erros do passado, é lá que logo 
terá seu casamento – no passado. 

Se seu relacionamento conjugal não se baseia na abertura e 
franqueza, então há boas chances de que seja uma relação imatura, 
em que estão evidentes todas as manifestações da adolescência – 
ciúmes, acusações, provocações de ambos os lados, birras, 
descontroles, acessos de fúria etc. Estes comportamentos poderão 
ser encontrados em relacionamentos estagnados e sem rumo – e não 
em um casamento próspero. 
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