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INDISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA O CONVÍVIO 
 

Muitos casamentos também enfrentam dificuldades porque 
os cônjuges não passam tempo juntos, algo que não consigo 
compreender, apesar de já ter deparado com esta questão várias 
vezes. 

O marido reserva os fins de semana para pescar ou sair com 
os amigos. Durante a semana, à noite, joga futebol em vários times 
e, nas noites em que não sai para jogar, provavelmente trabalha até 
mais tarde. A esposa, por outro lado, tem seu próprio emprego, está 
envolvida nas atividades do clube e passa os fins de semana fazendo 
compras com “as meninas”. (Ou talvez é a esposa quem sai para 
pescar nos fins de semana, e o marido vai às compras com “os 
meninos”. Há vários casamentos desse tipo nos Estados Unidos). 

Sempre que deparo com um casal que não passa tempo 
juntos, pergunto-me, em primeiro lugar, por que eles se casaram. 
Provavelmente se amam. Se assim for, por que, então, não passam 
tempos juntos? Em alguns casos, é quase uma questão de “Bem, 
agora estamos casados. Te vejo depois”. 

Não acho que os maridos e as esposas devam passar todo o 
tempo juntos. Não há razão para sufocar seu cônjuge exigindo que 
ele passe cada momento disponível com você. Não há nada de errado 
com um marido que passa o final de semana com os amigos, ou com 
a esposa que eventualmente sai para jantar com os amigos dela. 
Tirar pequenas férias um do outro pode ser saudável em muitos 
aspectos. 

No entanto, se o cônjuge é a prioridade de sua vida, você 
passará a maior parte de seu tempo livre com ele. 

Alguém poderá dizer: “Mas você não entende. Sou muito 
ocupado – tenho compromissos praticamente todas as noites. Minha 
esposa tem de compreender que as coisas são assim”. 

Deixe-me repetir: se seu cônjuge é a maior prioridade de 
sua vida – e certamente é assim que as coisas deveriam ser -, você 
passará a maior parte de seu tempo livre com ele. Afinal, a forma 
como você gasta seu tempo demonstra qual é sua verdadeira 
prioridade. Se sua agenda está cheia de compromissos e não lhe 
deixa tempo para o cônjuge, está na hora de reorganizar sua agenda. 

Compreendo que pode ser difícil encontrar tempo para 
ficarem juntos – especialmente se ambos trabalham fora, se têm 



filhos e se estão envolvidos em atividades da comunidade ou da 
igreja. No entanto, um bom casamento vale qualquer esforço. 

Sempre sugiro que os casais passem pelo menos uma noite 
por semana sozinhos, fazendo algo juntos. Pode ser um cinema, uma 
caminhada no parque, um jantar num bom restaurante. Seja o que 
for, deve algo de que ambos gostem e com o que estejam fortemente 
comprometidos. Se acontecer um imprevisto, transfiram essa noite 
juntos para outra noite da semana – mas não cancelem de jeito 
nenhum. 
 

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

 


