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CASAMENTOS PREMATUROS II 
 

Infelizmente outra razão para tantos casamentos entre 
adolescentes é que muitos pais tornam a vida dos filhos em casa tão 
intolerável que qualquer situação parece melhor do que a atual. 
Qualquer demonstração de “amor” é agarrada sem pensar um só 
momento nas conseqüências. 

Por exemplo, lembro de Marry e Denise que me procuraram 
quando tinham 22 e 21 anos de idade. Marry foi criado num lar 
tolerante, onde recebeu demasiada liberdade quando criança e 
pouquíssimas responsabilidades. Denise, por outro lado, cresceu 
numa família em que o casamento era muito ruim. Quando tinha 14 
anos, pouco antes de conhecer Marry, seus pais haviam passado por 
um divórcio turbulento. Para complicar, o pai era um homem irado e 
violento. 

Logo depois que começaram a namorar, Marry e Denise já 
mantinham um relacionamento íntimo. Certamente não se amavam. 
Com 15 e 14 anos, não tinham idade suficiente para saber a 
diferença entre amor e paixão passageira (acredite, aconselho 
pessoas de 30 e 40 anos que ainda não sabem a diferença). 

A ausência de amor e de atenção masculina no lar de Denise 
foi um fator que a levou ao envolvimento e ao casamento, aos 16 
anos com Marry. Ela abandonou os estudos e arranjou um emprego 
como caixa num mercado, enquanto Marry empregou-se como 
aprendiz de carpinteiro. 

De alguma forma o casamento deles sobreviveu por cinco 
anos, durante os quais tiveram uma filha. Contudo o relacionamento 
deles era lamentavelmente desprovido de amor e, por fim, ficou claro 
que a união estava destruída. Começaram a encarar as circunstâncias 
e a se questionarem sobre o porquê de suas vidas estarem um caos, 
sendo tão novos. 

Finalmente decidiram que cada um devia seguir seu próprio 
caminho. 

Às vezes parece que quase todos os casais de jovens vivem 
juntos antes de se casarem. Tenho visto um número crescente de 
homens e mulheres que quando se casaram já moravam juntos há 
dois ou três anos. Entretanto, assim que se casaram, descobriram 
que o relacionamento se desintegrou rapidamente. Por quê? Porque 



eles têm dificuldade de assumir um compromisso mútuo quando são 
desafiados a fazê-lo. 

De fato, há uma pesquisa interessante que revela que morar 
juntos na verdade aumenta a possibilidade de separação. 
Compartilhar as quatro paredes pode parecer um compromisso, mas, 
se você quiser romper, basta chamar uma transportadora. Pode 
parecer que há uma grande intimidade, porém a maioria dos casais 
que moram juntos jamais tirou realmente a máscara. Eles ainda 
estão namorando. A relação pode durar um bom tempo, contudo não 
apresentam um caráter permanente. Dessa forma os dois tentam 
sempre fazer o melhor que podem. 

Se decidem se casar, as máscaras finalmente caem. Podem 
começar a relaxar, a ser eles mesmos. Evidentemente logo surgem 
os problemas, porque já estabeleceram padrões baseados nas 
máscaras. O Príncipe Encantado com que ela vivia volta a ser o sapo 
que realmente é. A encantadora Cinderela com quem ele vivia, 
certamente, volta para o fogão. A realidade do casamento já é 
bastante dura, mas é pior ainda quando você passou alguns anos 
brincando de casinha. 

Suponho que não podemos pôr a culpa de fato na lógica que 
predomina na mente de muitos jovens de que a melhor maneira de 
fazer um teste da vida de casado é experimentá-la – morar juntos 
um tempo e ver se funciona. Todavia essa atitude se assemelha a 
tentar aprender a jogar basquete treinando tênis. Os dois não têm a 
menor relação. O método da coabitação está fadado ao fracasso. Há 
uma tremenda diferença entre “viver com” e casar. As pessoas que 
estão meramente vivendo juntas ainda pensam em termos de “meu” 
e “seu”, enquanto duas pessoas casadas têm de pensar em termos 
de “nosso”. 

Não estou julgando os jovens que decidem morar juntos a 
título de experiência, pois eles perceberam a confusão que muitas 
pessoas das gerações passadas fizeram com o casamento. Contudo a 
solução para os problemas que as gerações passadas sofreram não é 
morar junto sem os benefícios do casamento. 

Uma vez alguém afirmou que só os tolos dizem “nunca”, 
entretanto, vou dizê-lo mesmo assim. Se o casamento não é a 
prioridade mais importante em sua vida, você nunca terá um 
casamento verdadeiro, um casamento que signifique compromisso, 
que seja pleno e satisfatório emocional, sexual e espiritualmente. 
Morar junto é um compromisso: o de não assumir um compromisso 
total! 

Aconselhei mulheres que moravam com seus parceiros, e 
elas parecem compartilhar a mesma reclamação: sentem-se 
injustiçadas porque seus parceiros não se casaram com elas. Acham 
que a relação terminou porque decidiram morar junto, em vez de 
optarem pelo casamento tradicional. Perceberam, tarde demais, que 
morar junto tem muito pouco a lhes oferecer. 



Em seu livro Traits of a Happy Couple, o Dr. Larry Halter 
apresenta cinco razões específicas por que os casamentos têm 
problemas. Gostaria de mencioná-las rapidamente. São elas: 

1. Desinteresse gradual por agradarem-se mutuamente; 
2. Deficiências e táticas negativas de pressão; 
3. Comportamento negativo fruto de uma comunicação 

deficiente; 
4. Baixa auto-estima; 
5. Indisponibilidade de tempo para o convívio. 
As conclusões do Dr. Halter baseiam-se em dez anos de 

pesquisa, envolvendo 130 “especialistas em família”. 
 

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

 


