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Você já percebeu que o início de cada ano as 
pessoas são mais inclinadas a tomarem novos 
propósitos, colocam metas para aquele regime q
há muito é adiado, aquele curso que deseja 
começar, a compra de um carro novo, da casa 

nova e assim por diante? 
 
Pois bem, os estudos mostram que muitos desses propósitos, 
principalmente quando são elevados demais, logo são esquecidos 
e a vida retorna com aquela mesma rotina e com os hábitos de 
sempre. 
 
Por outro lado, aquelas pessoas que fazem planos fáceis de se 
concretizar, que se propõem a dar passos pequenos e constantes,  
possuem uma vantagem em relação às que colocam para si planos 
e metas difíceis de serem atingidos. 
 
Portanto, que tal tomar algumas atitudes práticas, nesse ano que 
se inicia, que poderão melhorar o seu casamento? 
 
Que tal tomar uma decisão de dizer mais vezes para o seu cônjuge 
“eu amo você”, “você me perdoa?”, “o que eu posso fazer para 
melhorar o nosso casamento?”. São atitudes que não custam 
nada, mas que trarão grandes benefícios ao casamento. 
 
Além de atitudes de melhorar a comunicação, que tal colocar 
algumas metas para serem atingidas durante o ano. Por exemplo, 
sair pelo menos uma vez por mês para um passeio a dois, sem a 
presença dos filhos e de outros casais. 
 
Que tal, comemorar o aniversário de casamento preparando 
aquela surpresa para a amada esposa? Que tal surpreendê-la/lo 
com aquele presentinho que ela/ele há muito espera? 
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Pesquisas têm mostrado que os casamentos que funcionam são 
aqueles em que os cônjuges fazem pequenos gestos em favor da 
relação. John Gottman, o grande pesquisador americano de 
casamentos e famílias, chegou a conclusão que apenas cinco 
minutos por dia são suficientes para se construir um casamento de 
sucesso. Diz ele que abraços, perguntas sobre como foi o dia do 
cônjuge, compartilhamento do que gosta no outro e pequenas 
gentilezas fazem um bem tremendo ao casamento. 
 
Às vezes pensamos que o sustentáculo que um casamento está 
em fazer uma viagem à bela Paris (embora seja o sonho de todo 
casal que se ama), comprar aquele colar de pedras preciosas ou 
fazer aquele cruzeiro pelo Caribe. Essas coisas podem ser boas 
(nós achamos que são), mas não são garantias para um 
casamento de sucesso. 
 
Como afirmamos, os casamentos que funcionam são aqueles que 
são construídos no dia-a-dia, nas pequenas coisas. É como aquele 
casal entrevistado pela revista VEJA que afirmou o segredo para 
chegar aos 50 anos de casamento estava, dentre muitas coisas, a 
compra semanal daquela empadinha que ela tanto gostava. Talvez 
ela tenha adquiridos um quilinhos a mais, mas que ajudou a 
construir um casamento feliz e duradouro, isso fez! 

Felicidades! 

Fonte: http://www.clickfamilia.org.br/pub/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=824&sid=10  
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