
04 - LINGUAGENS EMOCIONAIS DO 

AMOR 
 

 (I Co 13.13 e Jo 13.35) 
 

 
As pessoas falam diferentes linguagens do amor. 

 

Se você identifica e aprende a praticar a 1º linguagem do 
amor de seu cônjuge, creio que terá descoberto a chave para um 

amor duradouro. 
 

Para manter vivo o amor, temos que expressá-lo através da 
linguagem do amor, porque sentir-se amado é a principal 

necessidade do ser humano. Para isso foi idealizado o casamento. 
 

Compreender os cinco idiomas do amor e aprender a 
falar a primeira linguagem do amor do seu cônjuge pode 

alterar completamente o comportamento dele(a). 
 

As pessoas se relacionam de forma diferente quando seu 
“tanque de amor” está cheio. 

 

Descobrindo a linguagem: 
 

1. O que mais eu aprecio? 
2. O que faz com que eu me sinta mais amado? 

3. O que eu mais desejo? 
4. O que eu faço ou deixo de fazer que mais o(a) magoa? 

5. O que mais solicito do meu cônjuge? 
6. Qual a forma mais freqüente de expressar amor ao seu 

cônjuge? 
(Copiar os pais ou outro casal não é certeza de sucesso, pois 

nem sempre todos usam a mesma linguagem). 
 

LINGUAGENS EMOCIONAIS DO AMOR 
 

PRIMEIRA: Palavras de Afirmação (Pv 12:25 e 18:21). 

 
Se palavras de crítica forem as que mais o(a) aborrece, 

talvez sua 1ª linguagem sejam palavras de afirmação. Elogios verbais 
e palavras de apreciação são poderosos comunicadores do amor. 

 
O objetivo do amor não é você conseguir algo que 

deseja, mas fazer alguma coisa pelo bem-estar daquele a você 
quem ama. É fato que, quando recebemos elogios dispomo-nos mais 

para retribuí-los. 
 

 
Palavras encorajadoras 

Encorajar significa “inspirar coragem”. Quando nos sentimos 
inseguros ou com medo de realizar certos atos positivos, precisamos 

de palavras de encorajamento do cônjuge como, por exemplo, um 



incentivo aos estudos em uma faculdade ou assumir uma função na 

igreja, etc. 
 

Não pressione o seu cônjuge a fazer o que você quer, mas 
encoraje-o a desenvolver alguma aptidão que possua e deseje, pois, 

pressionar pode parecer rejeição e não amor. Por outro lado, suas 
palavras podem dar coragem necessária para ele(a) ir atrás de seu 

sonho. 

 
Encorajamento requer empatia para enxergar o mundo 

segundo a perspectiva do cônjuge. Devemos, em primeiro lugar, 
procurar saber o quê é importante para ele(a). 

 
O potencial de seu cônjuge talvez esteja esperando por uma 

palavra de encorajamento. 
 

Palavras humildes 
O amor faz solicitações, não imposições. Dar ordens nos 

torna como pai/mãe. Expressões como ordens eliminam 
possibilidades da intimidade e afugentam o nosso cônjuge. 

 
Quando você faz um pedido ao seu cônjuge, você afirma as 

possibilidades dele. Quando dá ordens, torna-se um tirano e assim 

ele se sentirá diminuído. O pedido implica em escolha. O amor é 
sempre uma decisão. 

 
“A resposta branda desvia o furor”. Quando um estiver 

bravo, deprimido, agressivo, faça uma opção em ser gentil. Procure 
enxergar o ponto de vista do outro. 

 
O amor jamais registra uma lista de erros. Ele não traz à 

tona fracassos passados. Devemos confessar e concordar que 
agimos mal e pedir perdão. Perdão é uma expressão de amor. 

 
Descubra se essa é a linguagem dele(a) e comece a 

expressar palavras amorosas na fala e nas situações. Comece 
também a pronunciar palavra de afirmação e positivas até na 

ausência do seu cônjuge. Eventualmente, alguém transmitirá a ele o 

que você disse e assim o amor de vocês se fortalecerá. 
 

SEGUNDA: Qualidade de tempo (Mt 26.38-40). 
 

De que serve a casa, o carro novo e as demais coisas se não 
as “curtimos juntos”? 

 
Qualidade de tempo é você dedicar sua inteira atenção, 

como por exemplo, sentar-se no sofá com a TV desligada, olhar um 
para o outro e conversar num processo de dedicação mútua, falar e 

ouvi e passear os dois como namorados. Esse é um poderoso 
comunicador do amor emocional. No restaurante, percebe-se a 

diferença entre os namorados e os casados. 
 



Às vezes, a sua primeira linguagem do Amor pode não ser a 

Palavra de Afirmação, mas sim de Qualidade de Tempo. 
 

Às vezes, as crises surgem porque vocês não têm 
atividade em comum (I Co 7.32-34). 

Quando você dedica só um pouco de tempo à esposa, o 
tanque emocional se esvazia e ela não se sente segura em seu amor; 

por isso em sua mente ela rejeita o que o afasta dela. 

 
Se esta for a linguagem dela, o marido precisa amá-la nesta 

linguagem. 
 

Estarem juntos 
O aspecto central da Q. de T. é estar próximo, mas não uma 

simples proximidade. É focalizar sua atenção. Faça uma lista do que 
seu cônjuge gosta de realizar em sua companhia. Procure lembrar-se 

de coisas que ele(a) já mencionou ao longo dos anos.  
Ex: praticar esporte, jogo, caminharem juntos, cinema, etc. 

 
A verdadeira Q.T. focaliza não o fato em si, mas o que fazem 

na companhia do outro. Investir tempo juntos em uma atividade em 
comum significa que nos importamos um com o outro, apreciamos 

estar próximos e gostamos de fazer coisas juntos. 

 
O real significado da vida encontra-se não em realizações, 

mas em relacionamentos. 
 

 
Aprender a falar 

Uma convivência a dois implica empatia, em ouvir com 
atenção e procurar entender o que o outro pensa, sente e deseja. 

Precisamos aprender a ouvir para que possamos falar com 
propriedade. 

 
Eis algumas dicas: 

1. Procure olhar nos olhos quando o cônjuge lhe falar. 
2. Não faça outra coisa enquanto o ouve. 

3. Escute o sentimento. “Tenho a impressão que está 

desapontada(o) por eu ter esquecido...” 
4. Observe a linguagem corporal: Punhos cerrados, mãos 

trêmulas, lágrimas. 
5. Não interrompa. A tendência é ouvirmos por 17 

segundos, apenas, antes de interromper para inserir nossas próprias 
idéias. 

 
Conversa de qualidade requer, não somente ouvir, mas 

também disposição em expor-se. 
 

Quando ela diz: “Gostaria que meu marido conversasse 
comigo.” Ela clama por intimidade, por ser próxima. 

 



Devido a nossa criação repreensiva, sofrida, ao atingirmos a 

maturidade, aprendemos a negar os nossos sentimentos. (Pedir 
brinquedos = sermão x R$ - expressa sentimento de raiva). 

 
 Algumas vezes, o marido não expressa seus sentimentos, 

nem manifesta seus pensamentos. Vive no nível do raciocínio, que 
nem ao menos reconhece a existência de seus sentimentos. 

 

 Desenvolva o habito de anotar suas emoções ou o que 
sente diante de algumas situações. 

 
Ex: Situação                                     Sentimento 

 Motorista colado atrás                       Raiva 
 Sem secretária                                 Desapontamento 

 
 Lembre-se de que as emoções em si não são certas nem 

erradas. Elas são simplesmente nossas reações psicológicas aos 
acontecimentos da vida. 

 
Dois tipos de personalidade: 

1. Mar Morto – Ele recebe e nada retribui, nada fala. Ex: “O 
que há de errado?” “Nada” 

2. Riacho Rápido – Sobre o que vê e houve, fala 

rapidamente (60 segundos entre ver, ouvir e falar). 
 

O mar morto, provavelmente, aprenderá a falar e o Riacho 
Rápido saberá ouvir. Somos influenciados, mas não devemos ser 

dominados por nossas personalidades. 
 

Exemplo de atividades com qualidades quando os dois se 
interessam: 

√Plantar um jardim; 
√Ouvir música; 

√Caminhar; bicicleta 
√Passear; etc. 

 
Para realizar esta atividade é preciso: 

1. Desejar; 

2. Realizar; 
3. Estar conscientes de que é uma expressão de amor que 

os ajudam a perceberem juntos, especialmente para quem tem a 1ª 
linguagem como “Qualidade de Tempo”. 

 
TERCEIRA: Receber Presentes (Mt 2.11 e Ef 5.25). 

 
O ato de presentear é uma expressão fundamental de amor 

e transcende barreiras culturais. Um presente é algo que pode 
segurar em suas mãos e dizer: “Ele pensou min, lembrou-se de 

mim!” 
 

Pensar e oferecer o presente. São símbolos que possuem 
valores emocionais.  



Ex: Aliança, sinais visíveis dos elos espirituais em um 

casamento. Os presentes são símbolos visuais do amor. 
 

Para quem a primeira linguagem é receber presente, o preço 
poucoconta, porém, se um marido milionário sempre presenteia sua 

esposa com presente de um real, ela questionará se isso é realmente 
uma expressão de amor. 

Presentes podem ser comprados, achados ou elaborados. 

Ex: flores silvestres, cartões... 
Faça uma lista de todos os presentes que ele(a) gostaria de 

receber. 
 

Se ele(a) foi muito crítico(a) em relação aos presentes que 
você ofereceu no passado, por certo, não é a primeira linguagem de 

amor de seu cônjuge. 
 

 
Presente X dinheiro 

I Rs 17.9 -  “ Viúva de Sarepta ofereceu o que tinha para 
ofertar a Elias”. Disposição interior de dar. 

 
Alguns se sentem bem em gastar, outros sentem uma 

perspectiva de economizar. Se você sabiamente investir no seu 

relacionamento, encherá o tanque de amor emocional do seu 
cônjuge. 

 
Para muitos, o valor deles nada tem a ver com o preço, mas 

sim com o amor implícito. 
 

Maior expressão de presente: Jesus na Cruz. 
 

Quando as necessidades emocionais de ambos são supridas, 
o relacionamento toma uma nova dimensão. 

 
Investir no amor do seu cônjuge será como comprar a ação 

mais cara da Bolsa de Valores. 
 

 

Presente da presença 
Presente da presença é estar ao lado da pessoa quando ela 

precisa de você. 
A presença do cônjuge em tempo de crise é o maior 

presente que se pode dar ao outro cuja Primeira Linguagem do amor 
seja receber presentes. 

 
Se a presença dele (a) é muito importante, expresse isso a 

ele (a). 
Se ouvir a expressão: “Gostaria muito que estivesse lá, 

comigo, hoje ou amanhã”. Você deve levar a sério. 
 

QUARTA: Forma de servir ( Jo 13.12-17). 
 



Forma de servir, ou seja, aquilo que você sabe e gostaria 

que seu cônjuge fizesse. 
 

É procurar realizar coisas que ele(a) aprecia expressando o 
amor através de diversas “Formas de Servir”. 

 
Formas: Preparar uma refeição, levar o lixo para fora, 

trocar a fralda, limpar a garagem, etc. 

 
Jesus Cristo expressou amor através de uma forma de 

serviço, quando lavou os pés dos discípulos. 
Jesus disse que em Seu Reino, os que desejam ser grandes, 

devem ser servos uns dos outros. 
 

Gl 5.13: “Sirvam uns aos outros, em amor”. 
 

Os pedidos direcionam o amor, mas as cobranças 
impedem que ele seja liberado. 

 
Ninguém gosta de fazer nada forçadamente. Podemos 

solicitar que o outro faça algo para nós, mas não podemos exigir, isso 
gera mágoas e necessita de perdão. 

 

Ex: Fazer uma lista de atitudes que se ele(a) praticasse 
levaria você a sentir-se amado. Não é obrigado fazer o que esta na 

lista, mas se realizar terá muito significado para o cônjuge. 
 

Devemos observar três verdades: 
1. Nossas ações são influenciadas por modelos de casais. 

Nossa personalidade, percepção do amor, nossas emoções, 
necessidades e desejos; 

 
2. Amor é uma decisão e não pode ser coagido. Críticas e 

cobranças não levam a lugar nenhum. 
 

3. As críticas do meu cônjuge sobre o meu comportamento 
fornecem dicas a respeito da sua Primeira Linguagem do Amor. 

 

Amantes e não objetos. 
Tratar como objeto exclui a possibilidade de receber amor. 

Coação ou chantagem. Ex:. “Acho melhor você fazer isto 
para min senão se arrependerá”. 

 
Isso não tem nada ver com o amor. Ninguém quer ser 

capacho, sem vontade própria. Ela pode servir seu dono, mas sem 
amá-lo. Podemos ser usados, mas possuímos emoções, pensamentos 

e desejos. Temos habilidade de tomar decisões e de agir. 
 

Devido às mudanças sociológicas dos últimos cinquenta 
anos, não há mais um estereótipo do papel do esposo e nem da 

esposa na sociedade moderna. Com a invasão da televisão e 
proliferação de separação de casais, o modelo desses papeis tem sido 

influenciado. 



 

Assim, o casal sábio procurará direção em Deus, em Sua 
Palavra. 

 
Deseje mudar 

Para mudar é necessário ter uma “vontade política 
intrínseca”. 

 

Há benefícios tremendos em atender às necessidades 
emocionais do seu cônjuge. Há uma diferença entre aprender a 

Primeira Linguagem do amor dela(e) e decidir-se por utilizá-la. 
 

Pergunte a ela(e): De que forma eu posso ajudá-la(o)? 
 

 
QUINTA:Toque físico (Ef 5.28-29 e Pv 5.18) 

 
O toque físico é uma forma de comunicar-se o amor 

emocional. Os bebês que são tomados nos braços e são beijados e 
abraçados desenvolvem uma vida emocional mais saudável do que os 

que são deixados sem contato físico. Jesus deu o exemplo (Mc 10.13 
e 16). 

 

Carícias – O toque físico é um poderoso veiculo de 
comunicação para transmitir o amor conjugal. Andar de mão dadas, 

beijar, abraçar e manter relações sexuais são forma de comunicar o 
amor emocional para o cônjuge. 

 
O caminho para conquistar o coração de um homem é o 

estômago. Lembro-me das palavras de um marido: “Ela é uma 
excelente cozinheira”. 

 
Aquela esposa aprendera o modelo deixado por sua mãe, 

que deu certo com seu pai. O problema é que seu esposo possuía 
uma linguagem de amor diferente. Ele não queria apenas pratos 

elaborados. No seu coração, isso não substituía o que ele considerava 
amor. 

 

O toque físico pode iniciar ou terminar um 
relacionamento. 

Ele pode comunicar ódio ou amor. Pequenos receptores 
estão espalhados ao longo de todo o corpo. A pessoa cuja primeira 

linguagem de amor é o toque físico receberá um a mensagem que irá 
muito além das palavras “eu amo você e eu odeio você”. Para quem a 

primeira linguagem é o toque físico, um tapa no rosto será 
devastador para um relacionamento. O abraço afetivo produz uma 

forma mais intensa de sentir amado. 
 

O corpo existe para ser tocado. 
Não caia no erro de achar que o que lhe traz prazer também 

trará ao seu cônjuge. 
Ex: Se massagem na costa comunica seu amor ao seu 

esposo(a), então gaste tempo, dinheiro e energia para ser um bom 



massagista. Se a relação sexual for a primeira linguagem de seu 

esposo(a) então pré-disponha-se sempre (Ct 2.4-6). 
 

Descobrir novas formas e lugares de toques pode ser um 
excelente desafio. Acariciar as mãos, pés, andar de mãos dadas em 

público, beijar e abraçar, fazer cafuné, fazem parte das necessidades 
emocionais de quem possui o Toque Físico como a sua primeira 

linguagem. 

 
Aprenda a falar a linguagem dela(e), pois, alguns toques  

podem ser considerados desconfortáveis ou irritantes e a pratica 
destes fatos comunica o oposto ao amor. 

 
Pergunte ao seu cônjuge se achou prazeroso. A ultima 

palavra é dele(a). I Co 7.3-5. 
 

 
Infidelidade – crises 

Quem tem essa linguagem sofre mais com a infidelidade, 
pois o toque físico como expressão de amor foi dado a outra pessoa. 

A dor emocional é profunda e a intimidade evapora. O „tanque 
emocional‟ explode. 

 

Este século caracteriza-se pela abertura e liberdade 
sexual. O aumento da pornografia gera abuso e aberração 

sexuais. 
Nossos corpos foram feitos para toques e não para abusos. 

 
Casais apaixonados e espirituais, que não comunicam a 

linguagem certa, podem entra em crise. 
 

Não importa as coisas que sabemos ou aprendemos, mas o 
que desfrutamos dela. 

 
Seja sensível. O nosso humor, atitudes e percepções afetam 

nossas decisões de querer ou não ser tocado, abraçado ou manter 
relações sexuais. 

 

Importante: 
1. Elimine as formas negativas de toque físico. Pare com 

certos toques que aborrecem, peça perdão. 
2. compartilhem sobre os tipos de toques que apreciam, 

através dos quais se sentem mais amados. Nem sempre é 
possível ler a mente, por isso precisamos compartilhar. 

3. Diante de situações graves – morte, acidentes, 
enfermidades, crise – use toques carinhosos e gentis ao invés 

de utilizar o silêncio ou palavras vazias. 
 

Precisamos compartilhar nossas necessidades de amor e a 
linguagem através do qual nos sentimos mais amados. Faça um 

compromisso de investir na linguagem de amor de seu cônjuge. 
 



Amar é um ato de escolha. Amar é a satisfação de dar, ao invés de 

receber. Isto faz a diferença. 


