
08 - SEGREDOS PARA UM BOM 
RELACIONAMENTO - II 

 
 
AS NECESSIDADES DA MULHER SÃO: 

 
1 – SER AMADA 

 
A afeição é o cimento do relacionamento. 
 
A necessidade principal da mulher não é o sexo, mas a afeição, cujos efeitos 

produzem segurança, que por sua vez, precisa de constante reafirmação, através dos 
carinhos do marido. O tempo todo e em qualquer lugar, esteja falando eu te amo com 
palavras, afirmações, gestos, ações e presentes. A AFEIÇÃO tem que ser aplicada. É 
importante que você ande de mãos dadas em público, porque a afeição precisa sempre 
ser reafirmada. 

 
O homem não é naturalmente afetivo, mas o peixe precisa de isca certa. Você 

não gosta de isca, mas gosta de peixe. Se der o que ela precisa, vai receber o que você 
precisa. 

 
Alguns maridos estão cheios do Espírito Santo, mas não sabem como dar 

afeição. 
 
Seja cortês, dê atenção, demonstre amor romântico, seja carinhoso, sensível, 

persistente (as emoções das mulheres são profundas e de combustão lenta), seja 
compassivo, cuide, ajude. (Ef 5.25) 
 

2 – CONVERSAÇÃO E DIÁLOGO 
 

Comunicação boa exige tempo. Muitas vezes, as pressões e o stress levam o 
marido a negligenciar a comunicação. Antes de se casarem, havia bastante diálogo. Neste 
tempo, o homem queria dar uma boa impressão demonstrando que se interessa por ela e 
a amava. Mas depois, se ele não se cuidar, vai perdendo o interesse nas conversas de 
que ela gosta. 

A pergunta mais comum que as pessoas fazem para os conselheiros de casais 
é: “Por que meu marido não conversa comigo?”. 

A esposa precisa de diálogo, além de conversa íntima que deve acontecer na 
cama. Há necessidade de conversa com privacidade, sem filhos ou qualquer outra pessoa 
presente. (Ef 5.4 e Pv 12.25). 

Ela precisa conversar. Converse sobre filhos, finanças, sexo, emoções, 
batatinha, etc. fale sobre qualquer coisa. De vez em quando, deixe-a iniciar e continuar o 
assunto. 

No casamento a frase favorita dela é: “Querido, o que você fez hoje?” Ela quer 
ouvir o marido falar. 

Desenvolva amizade – gaste tempo, ouça com atenção, valorize suas opiniões e 
procure conhecê-las e, se possível, acate-as. 

Não use conversa para criticá-la ou humilhá-la. 
 
3 – SEGURANÇA FINANCEIRA 

 
A necessidade da mulher de receber o sustento financeiro é básica. 
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Ela não quer, ela precisa. Ela precisa se sentir segura não só emocionalmente 
(afeição), mas também na área financeira, ou seja, dê evidências do seu papel de 
proteger, providenciar e suprir as necessidades da família. 

O objetivo da esposa, que por força das circunstâncias tem de trabalhar fora, 
não deve ser o de competir com o nível financeiro ou social, nem para tirar o marido de 
sua responsabilidade. 

O casal deve fazer tudo o possível para cortar as despesas, evitar cartões e 
controlar as finanças em comum acordo. 

O casal feliz é aquele que tenta viver no nível do que eles precisam 
financeiramente, e não no que eles querem ou que os outros influenciam. (Ef 5.21). 

Cuidado com a INVERSÃO dos valores. Segurança estar no SER e não no 
TER. 

Desenvolva um diálogo VERDADEIRO para viverem dentro do orçamento. 
 

4 – O MARIDO COMPROMISSADO COM O LAR 
 

A mulher não quer, ela precisa. O homem quer uma casa tranqüila e ela quer 
seu esposo compromissado com a casa, família, crianças e com a necessidade do lar. Ela 
precisa saber que pode depender do homem no casamento, na disciplina das crianças, na 
liderança do lar, nas providências de consertos e também de direção. Sua presença é 
importante. (1 Tm 5.8). 

Seja sensível. Muita mulher se tornou líder, porque o homem se negou a ser. 
Diga que a ama e que Deus vai ajudá-lo a assumir sua liderança. 

A mulher necessita sentir no marido um líder fiel com responsabilidade e 
compromisso na vida de casado. 
 

5 – HONESTIDADE E FIDELIDADE 
 

A mulher não quer que seu marido seja honesto com ela. Ela precisa. Na 
maioria, eles não são honestos. Nada fere mais uma mulher do que uma mentira. Ela 
precisa de um coração honesto, porque precisa de segurança. Diga que errou e peça 
perdão. Às vezes, ela já sabe, mas quer apenas que seja verdadeiro. Não permita que ela 
descubra a verdade por outra pessoa. Isto destrói a confiança. Ela precisa de honestidade, 
lealdade, sinceridade e fidelidade. 

“Ser fiel é fazer o que prometemos que faríamos, independentes do lugar, tempo 
e circunstâncias”. 

- Honestidade é o melhor seguro matrimonial. (Pv 28.13) 
 

FOCOS DIFERENTES ENTRE OS HOMENS E AS MULHERES 
 

Os doutores Les e Leslie Parrot, psicólogos cristãos e conselheiros de casais, 
afirmam que homens focalizam na realização e as mulheres nos relacionamentos. 

 
Estes focos, então, resultam em diferenças em maneira geral nas quais os 

maridos e as esposas pensam, agem, respondem e se comportam. E, de acordo com o 
Dr. Cecile Osborne, um outro psicólogo cristão, “nenhum dos dois pode imaginar a energia 
psíquica despendida pelo outro em sua rotina diária”. 

 
Naturalmente, existem exceções e não devemos tentar colocar, rigidamente, 

todos os homens ou todas as mulheres em certas categorias imutávei
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HOMENS  

1. Pensam logicamente. 
2. Pensam em termos gerais 

3. A linguagem que eles usam 
é expressão do que estão 

pensando como informações ou 
meros fatos. 

4. A linguagem ouvida pelos 
homens é informação recebida. 

5. Homens têm a tendência de 
tomar tudo impessoalmente. 

6. Interessados no princípio da 
coisa, no abstrato e na Filosofia. 

7. Em relação ás coisas 
materiais, gostam de pensar nos 

passos específicos em como 

atingir os alvos. 
 

8. Em relação às coisas 

espirituais e intangíveis, os 
homens gostam de olhar mais os 

alvos. 
9. Homens são como arquivos 

de metal, com gavetas. Eles 
tomam o problema colocam numa 

gaveta e se fecham. Eles são mais 
fechados para expressar 

verbalmente os problemas. 

MULHERES 

1. Guiadas mais pelas emoções e 
sentimentos. 

2. Pensam mais em cada detalhe. 
3. A linguagem que elas usam é a 

expressão do que estão sentindo. 
4. A linguagem ouvida pelas 

mulheres é a experiência emocional. 

5. Mulheres têm a tendência de 
tomar tudo pessoalmente. 

6. Interessadas em cada detalhe 
sobre cada assunto ao 

acontecimento. 
7. Têm tendência de pensar 

somente nos alvos, com menos 
atenção aos passos para atingir os 

alvos em relação às coisas matérias. 
espirituais e intangíveis. 
 

8. As mulheres querem considerar 

mais os passos para atingirem os 
alvos em relações às coisas 

espirituais e intangíveis. 
9. Mulheres são como 

computadores, suas mentes vão 
indo, indo, indo até acharem uma 

solução para o problema. Elas falam 
mais livremente sobre seus 
problemas. 

10. Profissão ou trabalho dos 

homens é a extensão da 
personalidade deles. Eles 

precisam de interesse e da 
aprovação das esposas nessa 

área. 

11. Homens têm mais tendência 
para serem nômades. Para eles, é 

mais fácil mudar para longe, etc. 
12. Homens têm mais 

tendências a ficarem ressentidos. 
13. Homens, geralmente, são 

mais estáveis e firmes nas 
decisões. 

14. Homens gostam de avaliar. 
Eles querem pensar mais no 

assunto antes de tomar uma 
decisão. 
 

 

10. O lar é uma extensão da 

personalidade das mulheres. Elas 
precisam da cooperação, do interesse 

e do apoio dos maridos nessa área. 
 

 
11. Mulheres têm grandes 

necessidades de segurança para 
terem raízes fortes. 

12. Mulheres têm mais tendência a 
se sentirem culpadas. 

13. Mulheres são mais variáveis, 
com a tendência de serem instáveis 

nas decisões. 
14. Mulheres se envolvem mais 

facilmente e mais rápido com um 

assunto ou uma situação, por 
exemplo, investimentos financeiros. 
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