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DESINTERESSE GRADUAL POR AGRADAREM-SE MUTUAMENTE 
 

Ouço com freqüência das esposas que seus maridos não lhes 
dão atenção. O mesmo homem que parecia beber cada palavra de 
sua amada na época de namoro, agora se desliga assim que ela 
começa a falar. Por quê? Porque ele não se preocupa mais em 
agradá-la, nem em fazer tudo o que está a seu alcance para mostrar 
que se importa com ela. 

Sem dúvida quando namoravam, houve ocasiões em que ela 
falava sobre assuntos nos quais ele realmente não estava 
interessado. Mas ele queria agradá-la e como tinha interesse em tudo 
o que dizia respeito a ela, esforçava-se para ouvi-la atentamente. 
Agora, porém, ele apenas resmunga e continua lendo o jornal. 

Talvez o marido seja fanático por futebol! Quando ele e a 
esposa namoravam, ela demonstrava interesse em aprender alguns 
detalhes sobre o jogo. Perguntava o que era “impedimento” ou 
“escanteio” e parecia realmente interessada quando ele explicava. 
Não se importava em acompanhá-lo ao estádio de vez em quando ou 
compartilhar com ele uma tigela de pipoca enquanto assistiam pela 
TV aos jogos do time dele. 

No entanto, agora que estão casados, ela não tem mais 
tempo para esportes. Acha que ele é um tolo por gastar tempo 
assistindo a um bando de marmanjos correrem atrás de uma bola e 
não hesita em expressar ao marido exatamente o que pensa. 

O que houve? Em ambos os casos – o marido que não ouve 
e a esposa que não demonstra interesse por algo que é importante 
para o marido -, não há mais a tentativa dedicada de agradar o 
cônjuge. 

Pode ser que você não tenha pensado nisso, mas seria uma 
boa idéia perguntar a si mesmo: “O que posso fazer para de fato 
agradar meu cônjuge?” Provavelmente seu cônjuge não precisa de 
um diamante de quatro quilates, um milhão de dólares ou um 
cruzeiro ao redor do mundo. Na realidade, tudo que ele precisa é 
uma demonstração de que você verdadeiramente deseja agradar. Se 
você é casado, e as coisas não estão indo muito bem, talvez deva se 
lembrar da época de namoro e ver como você agia diferente em 
algumas situações. 

Não diga: “Sim, mas ela/ele também não me trata mais da 
mesma maneira”. Este não é um jogo de olho por olho, que acaba 



virando uma guerra completa. Estamos falando de recuperar um 
casamento, de modo a transformá-lo no que poderia e deveria ser. 
Mesmo que exija tempo e persistência de sua parte, o que 
normalmente ocorre é que mais cedo ou mais tarde você receberá de 
volta o que está doando. 

Doe raiva e você receberá raiva. Contudo tente agradar seu 
cônjuge, e ele se sentirá mais disposto a tentar agradar você. 

 
Kevin Leman 

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


