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É fato que estão começando a acontecer algumas coisas que 
deverão produzir um efeito positivo na instituição do casamento nos 
Estados Unidos. Aulas sobre casamento e paternidade estão sendo 
ministradas em algumas igrejas e escolas, e cada vez mais clérigos 
estão se recusando a casar noivos que não tenham se submetido a 
um aconselhamento pré-nupcial. 

Há também seminários enriquecedores sobre casamento e 
organizações que ajudam os casais em crise – fico muito feliz de ver 
o trabalho que está sendo feito. Existe a Couples of Promise (Casais 
da Promessa), organização fundada por mim com o objetivo de 
ensinar milhões de casais a se tornarem um e a preservarem o amor, 
e aos solteiros a encontrarem alguém que zelará em cumprir o 
compromisso assumido com eles. 

Outra coisa que você pode fazer, se acredita que sua 
percepção do relacionamento marido-esposa foi prejudicada por 
modelos inadequados, é procurar um terapeuta competente. Mas, 
como encontrar um? 

Se você está engajado em uma igreja ou sinagoga, pergunte 
ao pastor ou ao rabino se ele conhece alguém que pudesse 
recomendar. Talvez ele mesmo seja um conselheiro matrimonial 
qualificado. 

Caso procure ajuda profissional, certifique-se de que o 
terapeuta escolhido deseja tratar de seus problemas, dar-lhe algumas 
orientações e alternativas e dispensá-lo o mais rápido possível. Em 
outras palavras, não fique preso numa maratona terapêutica de longa 
duração, o que lhe custará mais do que pode pagar, em termos de 
tempo e dinheiro. 

Na prática de minha função como terapeuta, prefiro ver o 
paciente no máximo por dez sessões, ou até mesmo cinco. É raro não 
conseguir resolver os problemas neste período. Se o terapeuta falar 
em 70, 80 ou 90 sessões ou até em anos, você tem o direito de 
pensar se ele realmente está interessado em direcioná-lo ao caminho 
certo ou apenas em comprar um barco em suaves prestações. 

Tendo em mãos os nomes de três ou quatro especialistas 
recomendados, dedique um tempo para entrar em contato com eles e 
fazer-lhes algumas perguntas. A menos importante delas é: “Quanto 
você cobra?” Você não está procurando o melhor preço de um 
cortador de grama. Estamos falando de alguém que entrará em seu 
mundo mais íntimo – um mundo que é vital para sua existência. Para 



ter certeza de que encontrou a pessoa certa, eis aqui algumas 
perguntas que sugiro que você faça: 

1. Que valores são importantes em sua própria vida? Você 
tem fé em Deus? 

2. Você é casado? Há quanto tempo está casado? Quantas 
vezes já se casou? 

3. Que métodos de aconselhamento você usa? Adota algum 
modelo em particular? Você pode me dar uma rápida 
explicação? 

4. Você atende os cônjuges juntos, individualmente ou um 
pouco das duas formas? Costuma fazer sessões com toda 
a família? 

5. Quanto tempo leva a terapia? Quantas sessões? 
6. Você tem convênio com algum plano de saúde? (Esta 

pergunta também deve ser feita a sua assistência 
médica) 

7. Qual é sua formação acadêmica? Você possui pós-
graduação? 

8. Você tem filhos? Qual a idade deles? 
9. Quais são seus honorários? Quantos minutos dura uma 

sessão? 
10. Posso pagar mensalmente? 
11. Você é credenciado pelo Conselho Regional de 

Psicologia? A que órgão oficial está filiado? 
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