
 

 

 

Não se case... antes de ler este livro! 

Antes de Casar não é uma receita mágica,  
mas traz princípios indispensáveis para um casamento bem-sucedido 

 

Olhares afetuosos, sorrisos, convivência, compromisso e, enfim, a troca de alianças. Tudo 
perfeito. Tudo bonito. Não falta mais nada. Será? Para a psicóloga clínica especialista em família 
e vice-presidente de EIRENE do Brasil, Leonora Ciribelli, “infelizmente, muitos se casam sem 
entender o que significa casamento. Acreditam em paradigmas distorcidos sobre o propósito da 
união”.  

As estatísticas do IBGE mostram que no Brasil o casamento tem encurtado sua “data de 
validade”. Segundo dados das “Estatísticas do Registro Civil 2102”, os casamentos no país duram, 
em média, 15 anos. A informação leva em conta o tempo médio transcorrido entre o casamento e 
a data da sentença do divórcio. Em 2007, o tempo médio era de 17 anos, mesmo período que 
havia sido observado em 2002. 

Em Antes de Casar, seu livro de estreia pela Ultimato, Leonora quer conversar com os solteiros – 
mas não só com eles - sobre assuntos, como: o que é casar, a escolha do cônjuge, famílias de 
origem, finanças, perdão, diferenças, amor, sexo e espiritualidade. O capítulo sobre sexualidade 
foi escrito pelo psicólogo e terapeuta de casais, Carlos “Catito” Grzybowski. 

Com linguagem clara e bem prática, e pequenos roteiros de estudo no final de cada capítulo, 
Antes de Casar é um importante guia para trilharmos um caminho mais realista da vida a dois. Ele 
é fruto da experiência da autora com grupos de preparação para o matrimônio e entra em 
questões profundas vivenciadas por todos nós – casados ou não. 

Afinal, se casamento é realmente um investimento para toda a vida, por que não começa já a 
aprender o jeito mais sábio de fazer esta escolha? 
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Sobre a autora 
Leonora Ciribelli é casada e tem dois filhos. É psicóloga clínica especialista em família e vice-presidente 
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de EIRENE do Brasil, uma associação de profissionais cristãos que trabalham em favor do 
desenvolvimento, fortalecimento e defesa da saúde integral da família. Junto com o marido, o pastor 
Fábio Ciribelli, idealizou o curso de noivos “Antes de Casar, Vamos Conversar?”. Ambos ministram cursos 
e palestras na área de família por todo o Brasil. 

 
O livro em frases 

Casamento é investimento, construção que não acaba, que leva a vida toda. 
* 
Se casamento fosse remédio para solidão, não haveria sequer uma pessoa casada que se sentisse 
solitária. 
* 
O grande equívoco é quando fazemos do casamento a garantia para a felicidade. 
* 
É importante ser uma pessoa feliz antes de casar-se e casar-se com uma pessoa feliz. 
* 
O diálogo é para o amor o que o sangue é para o corpo. (citação de Reuel Howe) 
* 
O casamento pressupõe conhecimento um do outro, o que só é possível por meio do diálogo contínuo. 
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