
 
Nº Atividade A B C 
1 Reafirmar seu amor aliançado e incondicional pelo cônjuge    
2 Valorizar a aparência do cônjuge em seu vestuário    
3 Revisar alguma fala impensada e grosseira e pedir perdão por ela    
4 Andar de mãos dadas com seu cônjuge em público    
5 Separar tempo para dar atenção total e escutar o que o cônjuge quer lhe dizer    
6 Assumir algumas tarefas da casa para liberar seu cônjuge de parte do fardo    
7 Declarar a importância da presença do cônjuge em sua vida    
8 Agradecer pelas coisas simples que seu cônjuge fez hoje pela família    
9 Apresentar uma frente única diante de amigos e familiares, defendendo seu cônjuge    
10 Enaltecer a inteligência e a competência de seu cônjuge em sua área profissional    
11 Abraçar o seu cônjuge e expressar sua paixão    
12 Reconhecer graciosamente ações erradas que você cometeu e pedir perdão por elas    
13 Revelar ao seu cônjuge pensamentos ou sentimentos ainda não compartilhados    
14 Reforçar a sua necessidade do amor que seu cônjuge lhe oferece constantemente    
15 Surpreender seu cônjuge com um ato de serviço ou de demonstração de amor    
16 Elogiar aspectos específicos do corpo do seu cônjuge    
17 Separar um tempo específico para que seu cônjuge cultive sua individualidade    
18 Validar as emoções do cônjuge, mesmo que sejam incompreensíveis ou irracionais    
19 Admirar seu cônjuge pelo seu esforço e zelo na construção da família    
20 Na privacidade do lar, beijar seu cônjuge em todas as áreas que gosta    
21 Em momentos sociais, renovar constantemente ao cônjuge sua atenção e prioridade    
22 Ajudar seu cônjuge a se lembrar de suas tarefas    
23 Expressar amor rindo das piadas do cônjuge    
24 Fazer exercícios ou esportes juntos, incentivando o cônjuge a persistir    
25 Dormir abraçados ou em “concha”    
26 Cochichar coisas gostosas no ouvido do cônjuge    
27 Escrever um cartão ou pequenas mensagens de amor ao cônjuge    
28 Surpreender o cônjuge realizando uma tarefa da casa que você nunca faz    
29 Preparar uma refeição ou lanche para o cônjuge    
30 Presentear o cônjuge com uma viagem para um lugar que sempre quis ir    
31 Cuidar da saúde do seu cônjuge    
32 Acenar carinhosamente (exemplo: mandar beijo) quando longe do cônjuge    
33 Pensar criativamente em como demonstrar que está enamorado(a) pelo cônjuge    
34 Ser o primeiro a dar “bom dia” com um largo sorriso    
35 Dispor-se a satisfazer sexualmente seu cônjuge (mesmo quando você não está a fim)    
36 Convidar seu cônjuge a orarem juntos    
37 Ouvir segredos do seu cônjuge, aceitando o outro em sua intimidade    
38 Elogiar o cônjuge por algo que foi feito, agradecendo sua ação    
39 Cooperar com o cônjuge para que realize uma tarefa da lista dele/dela    
40 Estudarem juntos um livro sobre relacionamento conjugal    
41 Fazer uma atividade que o cônjuge gosta (esporte, filme, saída, compras, etc.)    
42 Tomar banho juntos e expressar sua satisfação com o corpo do cônjuge    
43 Elaborar uma carta descrevendo as virtudes do cônjuge    
44 Comprar um mimo para o cônjuge    
45 Fazer uma atividade gostosa que permita que os dois riam juntos    
46 Convidar seu cônjuge a lerem a Bíblia juntos    
47 Cooperar nas tarefas cotidianas de manutenção da casa e da família    
48 Sentar agarradinhos para verem juntos algo na televisão    
49 Buscar aconselhamento para a vida conjugal com um casal mais experiente    
50 Olhar para seu cônjuge nos olhos e declarar seu amor    

 


