
 
 
 

Dicas românticas para “elas” 
 

1. Faça uma lista com pelo menos 10 coisas que você sabe que ele gosta. Programe-se para realizar 
cada um desses itens. 

2. Faça seus próprios cartões. Cartões personalizados são muito especiais. Você não precisa ser uma 
artista, basta ser sincera. (Lembre-se: a pessoa amada não está com você porque você seja um Picasso, 
mas porque você é você). Se preferir dar cartões, existem aqueles cartazes gigantes que estão à venda nas 
papelarias! 

3. Esconderijo para bilhetes e pequenas lembranças: sob o travesseiro, no bolso da camisa, num livro que 
ele estiver lendo, na carteira, na gaveta das meias, no armário de remédios, na geladeira, na pasta de 
trabalho, na carteira, numa caixa de pizza, debaixo do prato dele no jantar. Quando comprar presentes, ao 
invés de escrever cartõezinhos, tente incorporar bilhetinhos no próprio presente. Ex: Se comprar uma camisa 
com bolso, já deixe um bilhetinho dentro do bolso, se comprar uma carteira coloque vários bilhetinhos 
naqueles lugares de encaixar os cartões e cheques, etc... 

4. Apesar de que a nossa sociedade ainda é um tanto quanto machista, podemos presentear um homem 
com flores. Pense nisto! Coloque uma flor na pasta de trabalho dele. 

5. Fontes confiáveis relatam que o chocolate pode realmente ser um afrodisíaco. Dê chocolates para ele. 
6. Copie um poema romântico ou a letra de uma bela canção de amor num papel bem bonito, embrulhe 

para presente e dê a ele ou cole num pedaço de papelão fino. Corte tudo em pedaços imitando quebra-
cabeça. Envie pelo correio todas as peças num envelope. Ou envie uma peça de cada vez ao longo de uma 
semana. 

7. Se vocês tiverem uma pequena reserva no orçamento doméstico, podem ficar num hotel da cidade, 
com a vantagem de que há muitos "Pacotes de Fim de Semana" disponíveis.  

8. Retire as lâmpadas dos bocais do seu quarto. Acenda velas perfumadas ou jogue um perfume de 
ambiente. Pode também comprar lâmpadas coloridas. 

9. Quando ele tiver tomando banho chegue de surpresa para dividir o banho com ele. 
10. Diga "Eu te amo" pelo menos três vezes no dia. Ligue, mande mensagem pelo celular ou um e-mail. 
11. Descubra o que ele quer/gosta. Compre, mas guarde o presente por algumas semanas ou meses. (Isto 

dará tempo para que o assunto seja esquecido ou a pessoa pense que você esqueceu). Faça uma surpresa 
com a lembrança quando ele menos esperar. 

12. Envie a ele um cartão de aniversário todos os dias durante um mês ou durante a semana do 
aniversário! 

13. Elogie-o sempre (pelo menos 1 elogio por dia). 
14. Escolha um dia e tenha em casa o que ele mais gosta em matéria de: comidas, filme, revista. Diga que 

aquele dia é dele e que comprou/fez essas coisas para mostrar o quanto ele é importante para você. 
15. Sem nenhuma razão especial, compre um presente para ele. 
16. Mude seu modo de agir com ele. Ser romântica apenas quando é conveniente é como mandar flores no 

Dia dos Namorados - é algo que se espera e não é nada demais! 
17. Quebra-cabeça é um passatempo para qualquer dia sem um programa determinado. Aqueles tipos 

maiores, com mil pecinhas pequenas, são os mais divertidos. Vale fazer aposta do tipo quem monta mais 
peças ganha um beijo e assim por diante. 

18. Faça uma das tarefas que é geralmente um dos trabalhos dele. Ou então o ajude a terminar um projeto 
da faculdade/trabalho/igreja. Bote a mão na massa com ele!  

19. Prepare um momento agradável para ele. Ex: Se você sabe que ele vai chegar cansado da rua, ligue o 
ar condicionado, já deixe a toalha dele no banheiro, a roupa que ele vai vestir em cima da cama, o chinelo no 
local onde ele senta para tirar o sapato e enquanto ele está se arrumando, deixe a mesa posta com a 
comida. Diga que você sabia que ele ia chegar cansado e quis deixar tudo pronto para ele. 

20. Coloque uma gota do seu perfume no travesseiro dele! 
21. Faça uma caça ao tesouro quando for dar um presente. Crie perguntas com dicas e espalhe pela casa. 

Diga que você tem uma surpresa, mas ele precisará achá-la!  
22. Compre em lojas próprias óleos para massagem, gel, lingeries, etc. As vezes precisamos investir nisso! 
23. Faça uma massagem no fim da noite! 

 
“Lembre-se que é dando que se recebe. Não adianta querer que seu marido seja romântico se você só o trata com 
grosserias, cobranças e chatices. Se mesmo sendo agradável ele não agir como você gostaria, não se importe, pelo 

menos você foi a esposa que Deus quer que você seja! Se esforce! ” 
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