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FALTA DE VALORES BÁSICOS 
 

Conheço um homem que trabalha na mesma fábrica há 
quase 25 anos. Todas as noites ao chegar em casa, afunda em sua 
poltrona favorita e assiste à TV; depois transfere-se para a sala do 
computador a fim de jogar paciência e matar o tempo. 

Ele pode achar que sua vida é maravilhosa, mas creio que é 
uma forma lamentável de viver – sem paixão, sem interesse em nada 
que tenha valor duradouro. Existem coisas na vida em que vale a 
pena crer e pelas quais vale a pena lutar. 

Minha intenção não é pregar ou dizer a você em que se deve 
acreditar, mas meu sentimento pessoal – baseado em anos de 
experiência como psicólogo – é que os casamentos que levam em 
conta o lado espiritual da vida são muito melhores do que aqueles 
que não levam. São casamentos em que tanto o marido como a 
esposa entendem que existem valores eternos e lutam para que suas 
vidas se ajustem a eles. 

Há um significado mais profundo para a vida. Essas coisas 
mais profundas precisam fazer parte de seu casamento, se ele for 
tudo que pode e deve ser. 

 
 

AÇÃO EM VEZ DE PALAVRAS 
 
 

... Vamos falar sobre a ordem de nascimento e o impacto 
que ela causa no relacionamento conjugal. Primeiro, porém, quero 
que você faça algumas coisas para fortalecer seu casamento. 

 
• Faça questão de dizer a seu cônjuge que você o ama e 

admira; se tiver filhos, faça-o diante deles. 
 
• Faça alguma coisa para mostrar sua admiração por seu 

cônjuge. Mande um cartão – dizendo apenas “Eu te 
amo” – para o escritório dele; mande flores para sua 
esposa declarando no cartão “Só para dizer que amo 
você”. Se for muito caro mandar flores, envie um 
simples cartão romântico – mas faça alguma coisa. 

 



 
• Assuma um compromisso com seu cônjuge de reservar 

pelo menos uma noite por semana para vocês dois, 
sozinhos. 

 
Kevin Leman 

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

 


