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Imagem de um evento presencial em Belo Horizonte, em 2018. 

Você tem casais amigos 

que separaram? 
 

 

Você já fez esta pergunta: o que está 

acontecendo com os casais? 

Parece sempre mais normal a separação. 

“Normal”, nesse caso, não é correto: 

podemos dizer sempre mais comum, mas 

não deveríamos sequer pensar como 

“normal”, pois a lógica do amor supõe a 

perseverança, a superação, o recomeço. 

É um fato que as circunstâncias levam 

para um aumento na ênfase da terapia de 

casal, concorda? Veja a proposta a seguir 

e descubra uma excelente alternativa. 

  

Quer saber mais? Um excelente 

caminho para saber mais sobre a 

Logoterapia, sobre o sentido da vida e 

os caminhos para realizar valores é 

participar do minicurso CASAIS, 

FAMÍLIA & LOGOTERAPIA, 

preparado para casais E ADULTOS 

que querem crescer nos 

relacionamentos. 

 

 

 
 

O que o sucesso da vida 

profissional tem a ver com o 

sucesso do casamento? 

 

É justo procurar o sucesso no 

casamento? 

 

O que o sucesso no casamento tem 

a ver com o sucesso dos filhos? 

 
 

 

A proposta principal, como profissional, é antes de tudo preventiva, mais do que 

curativa/terapêutica. "Prevenir é melhor que remediar", já diz um antigo ditado e 

tenho uma certeza: a Logoterapia tem elementos que podem mudar histórias e 

podem mudar para melhor as nossas vidas. 

Prevenir, esse é só o 1º motivo, mas veja o segundo: um processo terapêutico pode 

demorar muitos meses ou anos e o custo não é dos mais baixos. Pense em um 

relacionamento difícil, pense nas consequências e nas dificuldades com os filhos, 

talvez até em terapia para eles e compare com os custos de um investimento em um 

minicurso como esse, de 10 horas? Você percebeu que as vantagens são grandes? 

Portanto, o baixo custo é o 2º motivo - e não te parece significativo? - mas você 

ainda pode se perguntar, por que a logoterapia e por que esse curso? 

A Logoterapia foca em questões que estão no mais profundo de cada ser humano: 

uma delas é sobre o sentido da vida e, vamos refletir, o sentido da vida está ligado a 

tudo – eis o 3º motivo - pois também o casamento, os relacionamentos no trabalho, 

o relacionamento com os filhos... Ou descobrimos o sentido de tudo isso, ou a vida 

perde o sabor e as cores. Mas a partir do sentido da vida, a logoterapia também nos 

ajuda a descobrir os caminhos para realizar o sentido da nossa vida. É claro, de que 

adianta saber que a vida sempre tem um sentido se não conheço como realizar – eis 

o  4º motivo - o sentido da minha vida? Finalizando, por que este curso? A 

experiência acumulada nestes anos de trabalho com a Logoterapia e com casais nos 

permite oferecer uma excelente síntese do que é essencial para a plenitude da vida 

humana e fundamental na vida a dois e da família. 

 

O nosso Jornal agora estará também no site:  

QUER RECEBER OS ANTERIORES OU OS PRÓXIMOS MINI JORNAIS?  

                       ➔   Basta mandar um zap para  021 – 9.8871-2551 

 

 

 Paulo Roberto Rech                      

Saiba mais no site: 

https://www.meucasamentoehtudo.com  

                                                                                 

   

 

  A família é tudo para você? 

Saiba estes 5 motivos para saber tudo sobre 

  
Veja as novidades de hoje 

"Se tentares viver de amor, perceberás que 
aqui na terra, convém fazeres a tua parte. 
A outra, não sabes nunca se virá e não é 
necessário que venha. Por vezes, ficarás 
desiludido, porém jamais perderás a 
coragem se te convenceres de que, no 
amor, o que vale é amar.” 
 
Chiara Lubich 
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