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1. Introdução 

 
 Aprender a relacionar-se com as pessoas é uma tarefa imprescindível para qualquer ser 
humano.  
 Jesus resumiu toda a lei em dois mandamentos: Amar a Deus sobre todas as coisas e amar 
o próximo como a nós mesmos. Baseados nisso temos uma necessidade urgente de crescer nos 
relacionamentos. E neste processo de relacionamentos, entender porque os outros agem como 
agem, conhecer a nós mesmos e conhecer os outros, facilita grandemente a forma como vamos 
conseguir ter sucesso em cumprir o segundo grande mandamento. 
 O temperamento influencia tudo quanto fazemos, desde os hábitos de sono, de estudo, o 
estilo de alimentação e principalmente a maneira como nos relacionamos com outras pessoas.  
 Humanamente falando, não existe outra influência em nossa vida mais poderosa do que 
nosso temperamento ou a combinação deles. 
 Jamais poderemos nos desculpar pelas fraquezas de nosso temperamento, julgando que os 
outros tenham que nos suportar porque somos assim mesmo, pois sempre poderemos contar com 
a ajuda do Espírito Santo em nossa vida, agindo sobre os nossos temperamentos. O objetivo de 
tomarmos conhecimento disso, é justamente para irmos ao encontro dos outros em amor, agindo 
de uma maneira que possamos abençoar as pessoas com quem convivemos, e não sempre querer 
que os outros nos abençoem. Nossa parte é amar, compreender e aceitar. A parte de Deus será 
tocar o outro para que ele também possa decidir crescer e ser transformado pelo Seu Espírito. 
 O temperamento é a combinação de características que nascem conosco, e que afetam o 
comportamento do ser humano. Essas características são passadas de pai para filho através dos 
genes. Alguns dizem que possuímos mais genes de nossos avós do que de nossos pais. Isto 
poderia explicar melhor a maior semelhança de algumas crianças com seus avós do que com os 
seus pais. O alinhamento das características do temperamento é tão imprevisível como a cor dos 
olhos, dos cabelos ou o tamanho do corpo. 
 É o temperamento de uma pessoa que a torna extrovertida e de boas relações com o 
próximo, ou envergonhada e introvertida.  
 Da mesma forma, é o temperamento que faz algumas pessoas serem entusiasmadas com a 
arte e a música, ao passo que outras têm uma inclinação para os esportes ou para a indústria.  
 Existem muitos fatores que exercem influência sobre nossas ações como: a família, a 
maneira como fomos criados, formação cultural, o ambiente em que vivemos e as influências que 
sofremos.  O temperamento nasce conosco e nos acompanhará por toda a vida. Um extrovertido 
será sempre um extrovertido. Ele poderá crescer nos relacionamentos e conter com equilíbrio a 
expressão de sua extroversão, mas ainda assim, será um extrovertido. Igualmente, o introvertido, 
mesmo saindo de sua “concha” e agindo de forma mais extrovertida, a sua tendência será ser um 
introvertido.  
 Não existe um temperamento que seja “o melhor”. Todos possuem excelentes qualidades e 
terríveis defeitos. O objetivo é, primeiramente nos conhecermos para trabalharmos em nossos 
pontos fracos deixando sobressair nossos pontos fortes, e depois, conhecendo e aceitando os 
outros como são, crescer nos relacionamentos. 
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2. Os 4 tipos de temperamentos 

Sanguíneo 
 
 É uma pessoa calorosa, animada, falante e de fácil convivência. As histórias dos outros 
sempre lhe despertam as emoções, tanto risos como choro, dependendo da situação. É também 
um fascinante contador de histórias e piadas, fazendo com que seus ouvintes quase experimentem 
os sentimentos dos personagens. 
 Faz amigos com facilidade, atraindo as pessoas como se fosse um imã. Tem a capacidade 
de fazer as pessoas se sentirem importantes, como um amigo muito especial – e é, pelo menos 
enquanto estiver olhando para elas, mas então fixa os olhos com igual intensidade sobre a próxima 
pessoa com quem tem um encontro ....  e parece se esquecer da primeira, porque ama relacionar-
se com várias pessoas ao mesmo tempo. Ama as pessoas facilmente e tem compaixão natural. 
           Adapta-se fácil a qualquer ambiente. Por ser inclinado aos sentimentos, quando toma uma 
decisão geralmente ela é fruto de sentimentos e não de pensamentos e ponderações. Costuma ser 
indisciplinado e dificilmente termina o que começa. Quase nunca fica quieto e é explosivo.  
 É tão dado com outras pessoas que é considerado um super extrovertido. É amante das 
diversões e contagia outros com sua animação. Dificilmente chega a um lugar sem ser notado. Ele 
gosta disso. Usa roupas diferentes, muitas vezes “estranhas”. Sempre chama atenção, pois sua 
conversa geralmente é alta, alegre e tende a levantar o ânimo dos presentes. Há quem diga que, 
um sanguíneo sempre entra em uma sala com a boca em primeiro lugar.  

Suas maneiras amigáveis, barulhentas, ruidosas, fazem-no parecer mais confiante do que 
realmente é, mas sua energia e disposição fazem com que atravesse os lugares ásperos da vida. 
 
 

Colérico 

 
 É uma pessoa decidida, rápida, ativa, prática, possui uma vontade forte, é auto suficiente e 
muito independente. Acha fácil tomar decisões tanto por si mesmo quanto por outros, o que o leva 
facilmente a adquirir a fama de mandão. É extrovertido, mas não tanto como o sanguíneo. Tem 
muitas ideias, alvos, gosta de metas e não se limita facilmente; é ambicioso, pensa alto, mas 
também dá duro para conseguir o que quer. Nunca se ocupa em fazer algo que não tenha um claro 
objetivo. 
 Não vacila sobre a pressão do que os outros vão pensar, mas toma decisões definidas sobre 
as questões. Não se deixa assustar pelas adversidades, antes, quanto maior os obstáculos, mais 
ele se empenha, funcionam como encorajamento. Sua determinação permite-lhe obter sucesso 
onde outros falhariam.  Tem forte tendência ao orgulho, maior do que todos os outros 
temperamentos.  
 As emoções do colérico são sua grande deficiência. Ele não simpatiza facilmente com os 
outros, e nem mostra ou expressa compaixão. Se sente mal, até irritado diante de lágrimas de 
outras pessoas e mostra-se insensível para com suas necessidades. Tem fama de antipático. 
 Tem pouca apreciação pela música ou pelas artes em geral, a menos que seu 
temperamento secundário seja melancólico. É muito intuitivo e rápido nas suas avaliações. Inclina-
se a olhar para o alvo na direção em que está trabalhando, sem reconhecer os obstáculos e muitas 
vezes armadilhas em potencial no seu caminho. Pode passar por cima dos outros se estes se 
colocarem no seu caminho, e usar as pessoas para realizar seus fins. Costuma ser dominador e 
mandão. Com frequência é considerado um oportunista.  
 Os coléricos são pessoas muito eficazes, desde que não permitam que seus pontos fracos 
criem raízes e se tornem um estilo de vida dominante. Para isso, terão que submeter totalmente 
seu temperamento ao controle do Espírito Santo. 
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Melancólico 
 
 É o mais rico de todos os temperamentos. É do tipo que pensa muito, se sacrifica, é 
perfeccionista e tem uma natureza emocional muito sensível.  
 Inclina-se a ser introvertido, mas como seus sentimentos predominam, ele pode variar suas 
atitudes dependendo de como estão suas emoções.  
 É um amigo bem fiel, mas diferentemente do sanguíneo, não faz amizades facilmente. 
Raramente toma iniciativa de conhecer outras pessoas, mas prefere que os outros venham até ele.   
 Tem grande dificuldade de expressar seus verdadeiros sentimentos, apesar de amar as 
pessoas e ter forte desejo de ser amado por elas. 
 Facilidade em marcar as pessoas. Experiências desapontadoras o tornam inclinado a 
desconfiar das pessoas quando estas o procuram ou lhe dão atenção.  
 Tem uma alta capacidade de análise e isso o leva a diagnosticar com exatidão obstáculos e 
perigos de qualquer projeto que esteja participando. Isto faz agudo contraste com coléricos, que 
raramente antecipam problemas ou dificuldades, pois confiam que poderão resolver qualquer crise 
que possa surgir.  
 Vez por outra pode produzir coisas geniais, mas isso poderá ser seguido por períodos de 
profunda depressão. Tendência a baixa autoestima.  
 O melancólico encontra seu maior significado na vida através do sacrifício pessoal. Ele 
parece desejoso de ser vítima de sofrimentos, e quase sempre escolhe profissões difíceis, que 
envolvem grandes sacrifícios pessoais. Mas uma vez escolhida a profissão, mostra-se muito 
persistente no que faz e realiza grandes feitos, se sua tendência natural ao sacrifício não o deprimir 
a ponto de fazê-lo abandonar esse projeto de trabalho. 
 Nenhum temperamento tem tanto potencial natural quando impulsionado pelo Espírito Santo 
quanto o melancólico. 
 

Fleumático 
 
 É calmo, sem tensões, que nunca se perturba ou se torna irado. É o tipo de pessoa com 
quem é fácil de caminhar junto. 
 A vida dele é uma experiência feliz, sem agitação, uma experiência agradável na qual se 
envolve o menos possível. É tão calmo e tranquilo que quase nunca parece agitado, sem importar 
as circunstâncias que o estejam cercando. É o tipo de temperamento previsível e que se mostra 
sempre coerente. Habitualmente evita a violência, em meio a conflitos sua tendência será sair de 
fininho. 
 Manifesta uma personalidade fria, pois não demonstra o que sente. É tímido, quietinho, na 
dele.  
 Não faltam amigos ao fleumático, porque apesar de não demonstrar seus sentimentos, gosta 
muito das pessoas e de alguma maneira os outros sentem isso. Alguns fleumáticos têm um senso 
de humor natural, capaz de fazer todos rirem e ele permanecer totalmente sério. É um excelente 
imitador. 
 Tende a ser um espectador da vida, não gosta de se envolver com situações alheias e não 
gosta de agenda cheia. Prefere levar a vida um dia após o outro. Isto faz forte contraste com 
coléricos que amam uma agenda cheia e divertem-se fazendo planejamentos a curto e a longo 
prazo. 
 Geralmente possui um bom coração, capaz de simpatizar com outras pessoas, no entanto 
não expressa seus verdadeiros sentimentos. Facilidade em dissimular.  
 Ele não se mostrará voluntário para nenhuma posição de liderança, mas quando essa 
posição lhe é forçada, prova ser um líder muito competente. Tem um efeito conciliador sobre outros 
e é um promotor natural da paz e da concórdia.  
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3. As Diversas Combinações 

 
 Cada pessoa é capaz de possuir vinte pontos fortes e vinte pontos fracos em um grau ou 
outro.  
 Alguns desses pontos cancelam outros, enquanto que outros se reforçam entre si. Veremos 
pessoas com o mesmo temperamento predominante ter comportamentos bem diferentes, por 
causa da diferença de seus temperamentos secundários. Isto se tornará mais claro à medida que 
entendemos as seguintes mesclas de temperamentos. 
 

SanCol 
 
 É o mais decidido e extrovertido dentre todas as combinações de temperamentos, pois os 
dois são de natureza extrovertida. 
 O carisma do sanguíneo torna-o voltado para as pessoas, um tipo de vendedor 
entusiasmado, e o lado colérico vai ajudá-lo a ser tanto mais decidido, como organizado e 
produtivo do que se fosse um sanguíneo puro. Ao mesmo tempo em que é falante (sanguíneo) 
também consegue interpretar as circunstâncias ao seu redor (colérico), conseguindo perceber 
muito mais facilmente quando é hora de parar ou hora de continuar. 
 Quase todos os campos de trabalho que envolve pessoas estão abertos para ele, porém, 
para que ele continue interessado, esse campo deve oferecer variedade, atividade e estímulo, pois, 
não gosta de monotonia.  
 As fraquezas do SanCol são tão grandes quanto suas qualidades, pois ele é uma pessoa 
muito externa. Geralmente fala demais, e por isso suas fraquezas ficam facilmente aparentes 
diante de todos. Tem opiniões fortíssimas e é extremamente argumentador. Expressa-se em voz 
alta, antes mesmo de conhecer todos os fatos. Para ser honesto, ninguém tem tantos problemas 
com a língua quanto ele! 
 Pessoa “festeira”, amável, porém, quando se sente ameaçado ou inseguro pode tornar-se 
inconveniente. Seu maior problema emocional é a ira, que pode levá-lo à uma ação diante da 
mínima provocação. Pode ser considerado um “8 ou 800”.  
 Combina o esquecimento fácil do sanguíneo com a teimosia do colérico, em resultado, tende 
a justificar seus atos. Dificilmente reconhece seus erros.  
 Esse homem, tal como todos os demais temperamentos, precisa estar diariamente cheio do 
Espírito Santo e da Palavra de Deus. 
 Simão Pedro é um exemplo clássico de um SanCol do Novo Testamento. Como é óbvio, 
teve problemas com a língua. Falou mais nos evangelhos (pelo menos no que está relatado) do 
que todos os demais apóstolos juntos – e a maior parte do que dizia estava errado. No livro de 
Atos, entretanto, aparece um homem notavelmente transformado, resoluto, eficiente e produtivo. O 
que fez a diferença? Ele estava cheio do Espírito Santo.  
 

SanMel 
            
           Sentem genuinamente as tristezas de outras pessoas.  
           São voltados para as pessoas, e têm conteúdo suficiente para fazer uma contribuição a 
outras vidas- contanto que o seu ego e arrogância não o tornem inconvenientes provocando a 
hostilidade de outras pessoas. 
 Quase todos os campos de atividades estão abertos para eles, especialmente o falar em 
público, atuar em teatros, música e belas artes. Tudo o que junta o talento do melancólico com a 
espontaneidade e extroversão do sanguíneo, é um ótimo campo para ele. 
          Pessoas extremamente emocionais e que flutuam drasticamente em suas emoções. 
Constantes altos e baixos. Podem rir histericamente em um minuto e irromperem-se em lágrimas 
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no seguinte. Emocionam-se facilmente diante de histórias comoventes, chegando a chorar 
profundamente. 
 Entretanto, como o melancólico tende a ser perfeccionista e exigente, e o sanguíneo não 
tem problema de falar o que está pensando, muitas vezes isso o torna arrogante, crítico e 
inconveniente, a ponto de outras pessoas o enxergarem com hostilidade. 
 Esta junção de temperamentos acentua uma grande fraqueza neles. Tanto os sanguíneos 
como os melancólicos são sonhadores, e assim se a parte melancólica sugerir um pensamento 
negativo, isso poderá anular o potencial dos SanMel. Para eles é fácil voltarem-se para dentro de si 
mesmos.  
 Mais do que os outros, essa mistura manifestará um problema de ira com tendência para o 
medo. Ambos esses temperamentos sofrem de um problema de insegurança, e é comum que eles 
temam utilizar a sua potencialidade.  
 Precisam demais ser admirados e elogiados por outras pessoas, isso os impulsionará a 
realizarem grandes coisas.  
 Têm grande capacidade de comunicar-se com Deus, e se andarem no Espírito serão servos 
eficazes de Cristo. 
 O rei Davi é uma ilustração clássica dos SanMel. Um homem extremamente simpático, que 
atraía tanto homens como mulheres. Era expressivo, dramático, emotivo e fraco de vontade. Podia 
tocar harpa e cantar; demonstrou claramente um instinto poético em seus Salmos. Tomava 
decisões impulsivamente.  
 Infelizmente, estragou sua vida por uma série de erros desastrosos, antes de ter obtido 
autodisciplina suficiente para terminar o seu destino, o que pode acontecer com os SanMel se não 
forem transformados pelo Espírito Santo. Nem todos os SanMel são capazes de ajuntar os 
pedaços de suas vidas e começar de novo, a exemplo do que Davi fez. É melhor que eles andem 
diariamente no Espírito, evitando assim esses erros.  
 

SanFle 
 
 É a pessoa mais fácil de se gostar. As tendências poderosas e inconvenientes de um 
sanguíneo são anuladas pelo gracioso e dado fleumático.   
 É uma pessoa extremamente feliz, cujo espírito, livre de preocupações e dotado de bom 
humor, torna-o um entretenedor de coração leve que as demais pessoas procuram. Ajudar as 
pessoas é o seu negócio, juntamente com vendas de várias espécies.  
 Por causa de sua parte fleumática, é menos extrovertido do que os sanguíneos e é 
geralmente levado pelo seu meio ambiente e por suas circunstâncias, ao invés de ser auto 
motivado.  
 O SanFle é, naturalmente, favorável à família e ama seus filhos – e também todas as demais 
pessoas. Ele não feriria propositalmente a ninguém.  
 A maior fraqueza do Sanfle é a falta de motivação e de disciplina. Prefere socializar do que 
trabalhar, e tende a levar a vida casualmente. É conforme um executivo falou sobre um deles: - 
“Ele é o melhor indivíduo que eu já despedi”. Raramente se perturba diante de qualquer problema e 
sempre acha o lado brilhante de todas as coisas. 
 Tem um interminável repertório de piadas e se deleita em fazer outras pessoas rirem, 
geralmente quando a ocasião requer seriedade. Quando Jesus Cristo se torna o principal objeto de 
amor do SanFle, ele é transformado na pessoa mais resoluta, cheia de propósito e produtiva que 
há.  

O evangelista do século I D.C, Apolo, é talvez o máximo que podemos chegar de ilustração 
neotestamentária do SanFle. Um hábil orador que sucedeu a Paulo e outros fundadores de igrejas, 
fez o trabalho de animar as igrejas com sua pregação e o seu ensino cheio do Espírito. Amado por 
todos, seguido devotamente por alguns, aquele agradável e dedicado homem aparentemente 
viajou muito, mas não fundou novos trabalhos.  
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ColSan 
 
 É o segundo mais extrovertido entre as combinações de temperamentos. 
 Sua vida é totalmente dedicada à atividade. A maior parte de seus esforços é produtivo e 
cheio de propósito, mas não é muito dado a descanso, podendo muitas vezes ter sua família e 
saúde prejudicadas por isso.  
 É o melhor motivador de pessoas e alguém que cresce em meio a desafios. Praticamente 
não tem medo de nada e exibe uma tremenda energia. Demonstra muito mais confiança do que 
realmente possui.  
 Pode ser um promotor de justiça que encanta o juiz e o júri com o mais frio coração, o 
levantador de fundos que pode fazer as pessoas contribuírem com aquilo que tinham a intenção de 
guardar na poupança, e o vendedor que consegue vender até “casa pegando fogo”. Nunca chega a 
lugar nenhum sem ser notado, é o pregador que combina tanto o ensino bíblico prático como uma 
ótima administração, e o político que falando, convence seu país a mudar a constituição. É um 
debatedor convincente. Aquilo que lhe falta nos argumentos, ele compensa com gracejos e 
arrogância. Na qualidade de professor, é um excelente comunicador, particularmente dentro das 
ciências sociais, mas raramente se deixa atrair por matemática.  
 Qualquer que seja sua ocupação profissional, seu cérebro está em constante movimento.  
 Seus pontos fracos são tão grandes quanto seus talentos.  
 Ele combina a ira imediata e explosiva do sanguíneo (só que sem o espírito de perdão) e o 
ressentimento de longa duração do colérico. É o tipo de combinação que não somente adquire 
úlceras, mas também causa nos outros. Não tem paciência com quem não compartilha de suas 
motivações e energia. Soma-se a isso o orgulho de ser grosseiramente franco.  
 Tem opiniões fortes e é preconceituoso; impetuoso e teimosamente inclinado a terminar um 
projeto que provavelmente nem deveria ter começado. Raramente hesita em manipular ou 
caminhar por cima de outras pessoas para realizar suas finalidades. Se não for controlado por 
Deus, ele se inclinará a justificar qualquer coisa que faça. Dificilmente reconhecerá seus erros, pois 
é bastante orgulhoso. Altas tendências de não ser ensinável. 
 A maioria dos ColSan gostam tanto de trabalhar que chegam a negligenciar esposa e filhos, 
chegando mesmo a condená-los por se queixarem disso.  

Mas uma vez que compreenda a importância de dar amor e aprovação a seus familiares, 
poderá transformar seu lar por inteiro.  
 

 

ColMel 
 
 É uma pessoa extremamente habilidosa e capaz. O otimismo e a maneira prática de ser do 
colérico vence a tendência que o melancólico tem para o mau humor, fazendo o ColMel ser uma 
pessoa tanto orientada a alvos quanto detalhada.  
 Costuma se sair bem na escola, possui uma mente rápida e ao mesmo tempo analítica, mas 
é decidido.  
 Desenvolve-se um líder completo, do tipo que alguém sempre pode contar para fazer um 
trabalho difícil.  
 Ao ser convidado para um debate, seu oponente deve estar bem preparado, pois ele 
combinará a agressividade verbal com a atenção aos detalhes. Costumam dizer que ele “faz do 
outro um picadinho de carne”. É extremamente vigoroso e competitivo em tudo o que faz. É um 
pesquisador decidido e geralmente obtém sucesso, sem importar o tipo de negócio que seguir. 
Esta combinação provavelmente faz dele o melhor líder natural.  
 Seus pontos fracos são igualmente grandes como os fortes. 
 Tem forte tendência ao autoritarismo. Ditador de regras. Legalista. Um tipo de ditador que 
inspira admiração e ódio ao mesmo tempo.  
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 É um falador de mente rápida, seus pensamentos correm a mil por hora, e gostaria de exigir 
que todos fossem com ele. É extremamente orgulhoso e sarcástico. Causa medo e intimidação 
para a maioria dos outros temperamentos. 
 Seus hábitos de trabalho são longos e irregulares. Possui altas exigências e competência é 
uma de suas palavras prediletas.  

Um ColMel “guarda” considerável hostilidade e ressentimento, e a menos que tenha tido 
uma boa relação com seus pais, encontrará muitas dificuldades nos relacionamentos mais 
próximos, particularmente com seus familiares. É o pai mais severo e disciplinador de todos. 
Combina a tendência difícil de agradar do colérico e o perfeccionismo do melancólico. Sua parte 
emocional é pouco desenvolvida e por isso, elogios, palavras de afirmação e encorajamento, bem 
como beijos e abraços não são nada comuns para ele. 

 Necessita urgentemente da transformação que só o Espírito Santo pode operar, caso 
contrário seus filhos sofrerão grandes danos em sua formação. Quando cheio do Espírito, no 
entanto, toda sua vida emocional é transformada, e ele se torna um pai e um cristão notável. 

Provavelmente o apóstolo Paulo era um ColMel. Antes de sua conversão era hostil e cruel. 
Mesmo depois de convertido vemos as marcas de sua vontade forte e decidida. 

Seus escritos e seu ministério demonstram a combinação do raciocínio prático e analítico, o 
auto sacrifício e a natureza extremamente impulsiva do ColMel. Paulo é um exemplo do poder 
transformador de Deus na vida de um ColMel que é completamente dedicado à vontade de Deus. 
 

ColFle 
  
 Há uma combinação feliz de qualidades nesta junção. Ele estará sempre pronto, ativo e 
entusiasmado, e ao mesmo tempo, calmo, indiferente e quase nunca estimulado. É o colérico mais 
devagar de todos, mas embora lento, é muito capaz. 
 É uma pessoa organizada que combina planejamento com trabalho árduo.  
 Normalmente as pessoas gostam de trabalhar ao seu lado e para ele, porque sabe para 
onde está indo, e ao mesmo tempo não é tão severo e exigente como os demais coléricos. 
 Tem a capacidade de ajudar os outros a fazerem o melhor uso possível de suas habilidades, 
e raramente ofende as pessoas ou as faz se sentirem usadas. 
 Este homem é bom pai, bem como excelente administrador em qualquer campo de atividade 
humana. 
 Apesar de suas muitas qualidades o ColFle não deixa de ter como os demais uma lista 
também de pontos fracos. 
 Embora não seja tão irado como as demais combinações do colérico, é conhecido por 
guardar ressentimentos e amargura. 
 Parte do fio cortante do colérico é aqui abrandado pelo gracioso fleumático, sendo assim, ao 
invés de fazer observações cortantes e cruéis, seus espinhos aparecem como um humor 
cuidadosamente disfarçado. Aquele tipo de brincadeira que sempre tem um fundo de verdade. 
Acaba deixando os outros no suspense, sem saber se ele está de fato brincando ou ridicularizando. 
 Nenhum outro temperamento pode ser mais teimoso e obstinado do que o ColFle, e é muito 
difícil para ele mudar de atitude. Se já tem um ponto de vista sobre algum assunto, pode até dizer 
que concordou por fora.... mas por dentro... nem pensar. O arrependimento ou o reconhecimento 
de um erro não é de forma alguma fácil para ele. Antes, ele procurará se retratar através de outras 
formas, mas sempre evitará verbalizar seu erro.  
 A solução para ele bem como para todos os demais temperamentos é ser cheio do Espírito 
Santo. 
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MelSan 
 
 Geralmente é uma pessoa muito talentosa, com o dom de ser um músico que encanta o 
coração de qualquer plateia. Como artista, não somente desenha ou pinta maravilhosamente bem, 
mas pode vender seu próprio trabalho, se estiver inspirado.  
 Adapta-se muito bem ao campo da educação, porque é um bom estudioso e provavelmente 
o melhor de todos os professores, particularmente do ensino fundamental e médio. O melancólico 
dele eliminará a falta de concentração do sanguíneo e ele será exato no uso de eventos e detalhes, 
enquanto que a parte sanguínea o capacitará a comunicar-se com os estudantes. 
 Como os dois temperamentos desta junção são emotivos, estas características se acentuam 
nele. Quando as circunstâncias são agradáveis reflete uma atitude fantasticamente feliz, mas, se 
as coisas não andarem bem, ou ele for rejeitado, insultado ou injuriado, poderá cair em tal atitude 
que o afogará no mar da autopiedade e autocompaixão.  
 Ele é facilmente levado às lágrimas, sente tudo profundamente, mas também pode ser 
extremamente crítico e duro contra outras pessoas. Tende a ser rígido e normalmente não coopera 
com outros, a menos que as coisas corram a seu modo, que muitas vezes é idealista e antipático. 
 Com frequência é um homem temeroso, inseguro e dotado de baixa autoestima. Tudo isso o 
limita desnecessariamente.  
 Para ser realmente feliz e conseguir fazer os outros felizes ele necessita desesperadamente 
ser cheio do Espírito Santo, pois este o equilibrará, levando-o a alcançar todo o potencial que ele 
possui. 
 Muitos dos profetas eram do tipo MelSam – João Batista, Elias, Jeremias e outros. Eles 
tinham uma tremenda capacidade de comunicar-se com Deus, eram ajudadores das pessoas a 
ponto de se sacrificarem, tinham carisma suficiente para atrair grupos de seguidores, tendendo a 
ser legalistas em seu ensino e em sua chamada ao arrependimento, exibindo uma tendência ao 
dramático, tendo morrido voluntariamente em defesa de seus princípios. 
 

MelCol 
 
 As constantes mudanças de ânimo dos melancólicos são estabilizadas pela força de 
vontade e determinação do colérico.  

Vocacionalmente, quase nada existe que esse homem não possa fazer bem feito. Ele é ao 
mesmo tempo, um perfeccionista e um impulsionador.  
 Possui forte capacidade de liderança. Quase todas as habilidades, construção ou nível 
educacional estão abertos para ele. Diferente dos MelSam, ele pode fundar seu próprio negócio, e 
fazê-lo andar bem, sem ostentação, mas com eficiência.  
 Grandes líderes de Orquestra ou de Coros soa do tipo MelCol. 
 A grande fraqueza desta combinação está na mente, emoções e língua. É uma pessoa 
extremamente difícil de agradar, e raramente está satisfeita consigo mesma. Quando começa a 
pensar negativamente sobre algo ou alguém (incluindo a si mesma), pode tornar-se intolerável na 
sua convivência com outras pessoas.  
 Seu ânimo acompanha seus processos de pensamento. Embora não mantenha uma atitude 
deprimida por longo tempo como as outras combinações do tipo melancólico, pode cair nesta 
atitude muito rapidamente. 
 Os dois temperamentos básicos que possuem mania de autoperseguição, hostilidade e 
crítica, são os tipos melancólico e colérico, logo estas características são bem acentuadas. É 
comum que esse tipo se zangue com Deus e com seus semelhantes, e se tais pensamentos 
persistirem por bastante tempo, poderá tornar-se um maníaco depressivo. Quando confrontado 
sobre seu padrão de pensamentos, de seu espírito amargo e ressentido, poderá explodir de ira. 
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 Sua tendência para a análise detalhada das coisas e para o perfeccionismo faz dele um 
sujeito minucioso (miudeiro) que encosta os outros na parede.  
 A menos que esteja cheio do Espírito de Deus e possa ser transformado nos seus hábitos 
de pensamento, não servirá de companhia agradável por muito tempo. 
 Sua esposa (marido) e filhos são dolorosamente conscientes disso. Ele não somente age de 
maneira exagerada quando demonstra sua desaprovação, mas tende a castigá-los por seus 
fracassos e erros, não poupando palavras ásperas e quase sempre cruéis -  tanto em público como 
privadamente.  
 Esta combinação de temperamento, precisa desesperadamente do amor de Deus em seu 
coração, necessita uma experiência para compreender que a misericórdia triunfa sobre o juízo.  
 Muitos dos grandes homens da bíblia mostram sinais de terem tido um temperamento do 
tipo MelCol. Dentre eles, podem estar Moisés e Lucas o evangelista.  
 A maioria dos MelCol nunca vivem à altura de seu notável potencial por causa do espírito de 
ira e de vingança.  

Só o Espírito Santo é capaz de produzir nele mudanças que o levem a ser livre destes 
sentimentos para ser e fazer os outros felizes.  
 

MelFle 
 
 Pessoas muito dedicadas e estudiosas. Muitos dos grandes eruditos que o mundo conheceu 
são do tipo MelFle. Este indivíduo, apesar de ser predominante melancólico, não é tão hostil como 
as demais combinações, pois a parte fleumática remove um pouco esta hostilidade. 
 Esses introvertidos, combinam o perfeccionismo com riqueza de análise do melancólico, 
com a eficiência e organização do fleumático. Preferem um ambiente quieto e solitário para 
poderem estudar e pesquisar as atividades intermináveis que os outros temperamentos inventam e 
que sobra para eles desenvolverem. 
 Os MelFle são excelentes escritores e bons matemáticos. A maioria das invenções 
significativas e descobertas médicas têm sido feitas pelos indivíduos do tipo MelFle.  
 Mas, como todos os outros também têm suas fraquezas em potencial. 
 À menos que sejam controlados pelo Espírito de Deus, facilmente se tornam desencorajados 
e desenvolvem padrões de pensamento muito negativos. São pessoas quietas, mas capazes de 
conservar iras e hostilidades interiores, causadas por sua tendência à vingança. 
 São vulneráveis diante do temor, da ansiedade e de uma autoimagem negativa. Apesar de 
seu muito talento e capacidade, frequentemente são vítimas de sentimentos de pouca valia, e isso 
acaba anulando bastante sua verdadeira capacidade. Quando cheios do Espírito, sua autoestima 
se torna equilibrada em Deus e se tornam livres para desenvolver seu potencial. 
 Tem grande dificuldade de dizer não, e isso muitas vezes os leva a cederem à pressão dos 
outros e entrar em compromissos que drenem suas energias e criatividade. Esse excesso vai 
estourar em algum lugar, e possivelmente seja com os mais íntimos. O mau humor continua sendo 
uma possibilidade para ele por causa do seu lado Melancólico predominante. São dedicados à 
família, mas a preocupação com a humanidade em geral pode levá-los a negligenciar seus 
familiares.  

A menos que aprendam a dar passos certos e a desfrutar de diversões que os ajudem a 
relaxar, geralmente tornam-se dados estatísticos de mortes prematuras. Mas quando são cheios do 
Espírito De Deus, são amados e admirados por seus familiares, por causa da sua disciplina 
pessoal e dedicação exemplar a toda família. 
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FleSan 
 
É o mais comunicativo com os seus semelhantes, dentre as doze combinações de temperamentos. 
Ele é alegre, feliz, cooperador, pensativo, orientado para as pessoas, diplomático, amoroso, 
divertido e bem-humorado. Popular entre as crianças e adultos, nunca parece bravo, ameaçador ou 
exigente. É um bom pai de família, que desfruta de vida tranquila e ama a esposa e os filhos. 

Costuma frequentar uma igreja onde o pastor é um bom motivador, e onde provavelmente 
assume um papel ativo. 
Os pontos fracos de um FleSam são tão agradáveis quanto sua personalidade – a menos que você 
tenha que conviver com ele o tempo todo, aí complica! 
Como herdou a falta de motivação do fleumático e a falta de disciplina do sanguíneo, é comum que 
a pessoa do tipo FleSam fique muito aquém da sua verdadeira capacidade. 
Com frequência desiste da escola, deixa escapar boas oportunidades e evita qualquer coisa que 
envolva “esforço demasiado”. 
O temor é outro problema que acentua seus sentimentos irreais de insegurança. Mas, com maior 
fé, poderia ultrapassar sua timidez e ansiedade auto derrotadoras. Entretanto, prefere edificar uma 
concha auto protetora e evitar egoisticamente, o tipo de envolvimento ou dedicação às atividades 
que precisa ter, e que seria uma rica benção para seu cônjuge e seus filhos. Para tanto ela precisa 
cooperar com Deus permitindo que Ele o motive a ser mais altruísta. 
 

FleCol 
 

É o mais ativo de todos os fleumáticos. Porém como é predominantemente fleumático, 
nunca será uma “bola de fogo”. É de fácil convivência e pode tornar-se um bom líder de grupo. O 
fleumático tem o potencial de tornar-se um bom conselheiro, pois é excelente ouvinte, não 
interrompe as pessoas com histórias sobre si mesmo e está genuinamente interessado nelas. 
 A falta de impulso e a resistência às mudanças do fleumático podem atrapalhar as 
tendências inovadoras e aventureiras do colérico, deixando-o sempre aquém de sua verdadeira 
capacidade. 

É um profissional de primeira classe, embora não se mostre voluntário para ajudar os outros, 
é muito organizado. 

Seus conselhos são práticos, ajudadores – e se for um cristão maduro na Bíblia – será 
bastante digno de confiança. 

Se sua esposa for cheia do Espírito, e por isso cultivar a paciência e aprender a ajustar-se à 
sua passividade e relutância, particularmente na disciplina dos filhos, poderão desfrutar de um 
casamento feliz. 

Os pontos fracos do FleCol não aparecem logo de cara, mas aos poucos vão vindo à tona, 
especialmente no lar. Somando a falta de motivação e o temor dos problemas dos demais 
fleumáticos, ele pode tornar-se teimoso ao extremo, sem nunca ceder terreno. Não explode com os 
outros, mas, simplesmente recusa-se a ceder ou cooperar. Não é um lutador por natureza, mas 
frequentemente sua ira e teimosia acabam em silêncio - “emburramento”.  

O FleCol não é dado a muita conversa, gosta de ficar sozinho, ou se planta na frente da 
televisão, não se importando com o que está acontecendo à sua volta, e “para isso” tem uma ótima 
concentração, o que acaba ressentindo esposa e filhos. Quanto mais velho, a menos que sujeite 
esta fraqueza ao domínio do Senhor, mais se dá licença, egoisticamente de se entregar a esta 
tendência sedentária e tornar-se cada vez mais passivo.  

Embora, provavelmente viva uma vida longa e pacífica, se não se tornar cheio do Espírito 
para vencer esta passividade, terá uma vida maçante, não somente para si, mas também para 
todos os seus familiares.  

Abraão, é o exemplo mais exato de um FleCol da Bíblia. O temor era uma característica de 
tudo o que fazia em seus primeiros dias. Por exemplo, ele relutou em deixar a segurança da cidade 
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pagã de Ur, quando Deus o chamou pela primeira vez, chegou a renegar sua esposa por duas 
ocasiões, tentando até apresentá-la como sua irmã, puramente por medo. 

Finalmente rendeu-se completamente a Deus e cresceu no espírito. Por causa disso, sua 
maior fraqueza tornou-se seu maior ponto forte. Hoje em dia, em lugar de ser conhecido como o 
temeroso Abraão, tem a reputação de ter sido o homem “que confiou no Senhor, e Ele contou isso 
como justiça. ” 
 

 
FleMel 
 
 De todas as combinações de temperamentos, o FleMel é o mais gracioso, gentil e quieto. 
Raramente se ira ou se torna hostil, e quase nunca diz qualquer coisa que tenha que pedir 
desculpas (principalmente porque raramente diz alguma coisa).  
 Ele nunca se coloca em situação embaraçosa, e tampouco embaraça outros, veste-se com 
simplicidade e todos podem depender dele e da sua exatidão.  
 Tende a ter os dons espirituais da misericórdia e da ajuda ao próximo, e é arrumado e 
organizado nos seus hábitos de trabalho.  
 Esta combinação de temperamento mantém a casa sempre funcional, sendo pronto a fazer 
reparos no que precisar. Se tiver uma esposa que reconheça suas tendências para a passividade, 
e que com sabedoria, saiba encorajá-lo até que tome a liderança do lar, eles gozarão de uma boa 
vida doméstica e de um excelente casamento. Entretanto, se ela se ressentir da sua passividade e 
de sua falta de motivação para exercer a liderança, ela poderá se tornar descontente e haverá 
conflito conjugal. 
 Tem alta tendência de negligenciar a disciplina necessária para ajudar a preparar os filhos 
para uma vida produtiva e autodisciplinada, poderá “provocar os filhos à ira” pela sua passividade, 
tanto quanto o tirano irado deixará os filhos amargurados pela sua exigência e brutalidade. 
 O outro ponto fraco desta combinação está no medo, no egoísmo, no negativismo, na crítica 
e na ausência de uma boa autoimagem. Mas, uma vez que um FleMel perceba pela presença do 
Espírito Santo, que somente seus temores e seus sentimentos negativos sobre si mesmo, o 
impedem de ser bem-sucedido, ele será capaz de sair de sua concha para tornar-se, um homem, 
um marido e um pai eficiente. 
 A maioria dos indivíduos do tipo FleMel tem tanto medo de se envolver, que 
automaticamente recusa qualquer tipo de envolvimento. Aliás, dificilmente o vemos envolvido em 
alguma coisa, exceto em pensar em um jeito de não se envolver. 
 Ele deve reconhecer, e esta é uma obra que o Espírito Santo quer realizar em sua vida, que 
precisa definitivamente aceitar maiores responsabilidades do que pensa que possa cumprir, este 
estímulo o levará às realizações que cabem a ele como cristão, homem de negócios, esposo e pai. 
Sua maior fonte de motivação, naturalmente, será o poder do Espírito Santo. 
 Os FleMel correspondem as necessidades das outras pessoas, se eles ao menos permitirem 
mover-se para dentro da correnteza da vida e trabalhar com as pessoas onde estiverem.  

Pessoalmente, nunca vi um indivíduo FleMel envolvido demasiadamente em alguma coisa – 
exceto resguardar-se de ver-se exageradamente envolvido. Ele deve reconhecer que, visto não ser 
ele internamente motivado, precisa definidamente aceitar maiores responsabilidades do que pensa 
que possa cumprir, pois este estímulo externo o motivará a maiores realizações. O fleumático 
trabalha bem sob pressão, mas a pressão deve vir de fora. Sua maior fonte de motivação 
naturalmente, será o poder do Espírito Santo. 
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Uma consideração importante 
 
 Uma vida controlada pelo Espírito Santo é modificador de comportamento. Cristãos 
maduros, cujo temperamento já foi moldado pelo Espírito, com frequência acham difícil analisar sua 
formação temperamental, por terem caído no erro de examinar a teoria dos temperamentos à luz 
do seu atual comportamento. 
 O temperamento é o natural do homem natural; nele não há nada de espiritual. 
 Eis porque achamos mais fácil diagnosticar e classificar uma pessoa perdida ou um crente 
carnal, do que um crente dedicado e maduro. Visto que tal pessoa já teve muitas de suas 
fraquezas naturais trabalhadas, não é tão fácil calcular seu temperamento querendo encaixar todas 
as características. 
 Para conseguir maior êxito, deveria antes concentrar-se sobre os seus pontos fortes ou 
considerar seu comportamento antes de ter-se tornado um crente controlado pelo Espírito Santo. 
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4. Avaliando seus pontos fortes e fracos 
 
Os pontos fortes do sanguíneo 
 

- Super extrovertido. 
- Simpático. 
- É ótimo para falar em público. 
- Geralmente inicia a conversação, por isso faz amigos facilmente. 
- Habilidade de responder instantaneamente (a cumprimentos ou olhares). 
- Aprecia muito a vida. 
- É curioso e puro como uma criança. 
- Esquece facilmente as coisas desagradáveis com uma simples mudança de ambiente. 
- Alegra os outros. 
- Geralmente é visto a cantar ou assobiar ao longo do caminho. 
- Otimista, não se prende ao passado. 
- Inspira-se facilmente com novos planos e arrasta outros atrás de si. 
- Altamente emotivos, possuem charme natural. 
- É amistoso, gosta de estar com as pessoas. 
- Tem um coração terno e sensível. 
- Grande compaixão. 
- Compartilha das emoções dos outros tanto boas como ruins. 

 
Os pontos fracos do sanguíneo 
 

- Domina a conversa, sem se importar em ouvir. 
- Todos apostam neles como os mais tendentes a vencer, mas geralmente desistem ao longo 

do caminho (a menos que sejam cheios do Espírito). 
- Vontade fraca e indisciplinados. 
- Tendem a tocar as pessoas quando falam com elas; exercem grande atração sobre o sexo 

oposto e por isso sofrem mais tentações sexuais do que os demais tipos de temperamentos. 
- A vontade fraca e a falta de disciplina tornam mais fácil para eles serem enganadores, 

desonestos e indignos de confiança. 
- Tendem a comer demais e ganhar peso, sendo o tipo que não consegue permanecer e, 

nenhuma dieta. (pela falta de disciplina não são perseverantes em quase nada do que fazem). 
- Tendem a ser inconvenientes no falar e “entrões”. 
- Inconstante emocionalmente. Choram facilmente, mas sua faísca de ira pode 

instantaneamente tornar-se um inferno, e isso os limita profissionalmente, e por certo pode os 
destruir espiritualmente. 

- Dificuldade com domínio próprio. 
- Egocêntrico. Todo ser humano tem esta tendência, mas os sanguíneos enfrentam dose dupla 

do problema porque querem ser o centro das atenções. 
 
Os pontos fortes do colérico 
 

- Autodisciplinado, forte tendência à autodeterminação. 
- Confia muito em sua própria habilidade. 
- Audacioso. 
- Quando começa alguma coisa, tem a capacidade tenaz de se manter avançando 

teimosamente naquela mesma direção.  
- Dedica-se quase exclusivamente aos aspectos práticos da vida. Nenhum temperamento é tão 

prático quanto ele. 
- Tem uma mente ótima para organização, mas sente que o trabalho organizado é cansativo. 
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- Tende a tomar decisões mais por intuição do que por raciocínio e análise. 
- Forte vocação para liderança. 
- Sua vontade forte tende a dominar um grupo, ele é bom juiz de pessoas e é rápido e ousado 

nas emergências. 
- Não somente aceita posições de liderança, quando essas lhe são impostas, mas também será 

com frequência o primeiro a se apresentar como voluntário para as mesmas. 
- Se não se tornar por demais arrogante e mandão, outras pessoas responderão bem às suas 

orientações práticas. 
- Quando resolve fazer alguma coisa nunca desiste. 
- Não se importa com o que os outros pensam sobre ele ou sobre seus projetos. 
- Possui uma mente utilitária, e só se envolve com aquilo que considera útil. 
- Tem espírito aventureiro, e por isso não hesita em deixar uma posição segura para tentar o 

desafio do desconhecido. Não gosta de monotonia. 
- A adversidade não o desencoraja, antes, aguça o seu apetite e torna-o ainda mais 

determinado a atingir seu objetivo. 
 
Pontos fracos do colérico 
 

- Pessoas extremamente hostis, alguns aprendem a controlar a sua ira, mas a violência é 
sempre uma possibilidade para eles. 

- Se sua vontade não for controlada por seus pais, ainda quando criança, eles desenvolverão 
hábitos tumultuosos e possessivos, que os perseguirão por toda vida.  

- Provoca medo nos outros. Só o tom de voz já é uma ameaça. 
- Podem causar muita dor nos outros e desfrutam disso também. 
- A esposa tem medo dele, e ele aterroriza os filhos. 
- São batedores de portas, esmurradores de mesas e inconvenientes. 
- Seus comentários são mordazes e sarcásticos. 
- Estão sempre prontos, com um comentário cortante que pode causar a insegurança e 

devastar os menos combativos. 
- Tendência a ser cruel. 
- Raramente hesitarão em afastar alguém com seus ataques verbais, cortando-o em 

pedacinhos.  
- A bondade humana e natural não faz parte dos indivíduos coléricos. 
- Eles são os menos afetuosos de todos os temperamentos. Tem dificuldade de abraçar, beijar 

e dizer palavras bondosas. 
- Geralmente param de chorar com a idade de onze ou doze anos, e acham dificuldade de 

compreender e aceitar pessoas que choram a toda hora. Para eles choro é sinal de fraqueza. 
- Por sua própria natureza eles tem couro de rinoceronte. Entretanto o Espírito Santo pode 

torná-los bondosos de coração. 
- A determinação dos coléricos é uma qualidade que os põe em boa situação por toda a vida, 

mas pode torná-los cheio de opiniões e cabeças duras. 
- Tomam posição rapidamente sem analisar os fatos. 
- Raramente aceitam um não como resposta, para eles o fim justifica os meios. 
- Gostam de tomar decisões por outras pessoas. 
- Se alguém estiver trabalhando com um colérico, raramente precisará perguntar sobre o que 

fazer, pois ele terá dado as ordens cinco vezes antes das oito horas da manhã e com o 
máximo de determinação que puder. 

 
Os pontos fortes do Melancólico 
 

- Normalmente possui o mais alto quociente de inteligência da sua família. 
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- Poderá ser músico, artista ou atleta. Algumas vezes poderão ser encontradas todas estas 
características em um único indivíduo. 

- Tem a natureza mais rica e sensível de todos os temperamentos. A maior porcentagem de 
gênios pertence à classe dos melancólicos. 

- Se mostra particularmente excelente nas belas artes. Tem uma grande apreciação pelos 
valores culturais da vida. 

- Responde bem as emoções, mas diferente do sanguíneo que coloca suas emoções pra fora, 
este, é inclinado ao pensamento reflexivo. 

- Tem fortes tendências perfeccionistas. 
- Seus padrões de excelência geralmente ultrapassam os de outras pessoas, e seus requisitos 

do que considera aceitável muitas vezes são mais altos do que qualquer pessoa ou ele 
mesmo pode manter.  

- As habilidades analíticas do indivíduo melancólico, combinadas com suas tendências 
perfeccionistas, tornam-no um “cão de caça” quanto aos detalhes. Sempre que algum projeto 
é sugerido, ele pode analisá-lo em poucos momentos e desvendar todo o problema em 
potencial. 

- Sempre poderemos depender de um sujeito melancólico, pois ele terminará seu trabalho no 
tempo prescrito. (mas este tempo deve ser marcado, se não, corre o risco de ficar nos 
detalhes e perder o senso do todo). 

- Raramente busca ser notado, mas prefere fazer a tarefa por detrás das cenas. 
- Geralmente escolhe uma vocação sacrificial 
- Mostra-se reservado, e raramente se apresenta como voluntário de suas opiniões ou ideias. 
- É um indivíduo extremamente autodisciplinado. 
- Raramente come demais ou se entrega aos seus próprios confortos. 
- Pode entrar em profunda depressão depois de ter terminado um grande projeto. Isto porque 

se negligenciou, perdendo sono, apetite e diversão, ficando literalmente exausto, física e 
emocionalmente. 

- Devido ao seu alto comprometimento com a responsabilidade no trabalho, pode ter sua saúde 
emocional afetada. 

 
 

Pontos Fracos do Melancólico 
 

- O perfeccionismo dos melancólicos com frequência traz consigo as sérias desvantagens do 
negativismo, do pessimismo e de um espírito de crítica. 

- Sua reação geralmente é negativa e pessimista. Isso limita as realizações profissionais dos 
melancólicos mais do que qualquer outro fator. 

- Precisam combater constantemente a crítica em suas vidas, pois é uma das influências mais 
devastadoras da mente de uma pessoa. 

- Crianças mais perturbadas psicologicamente vêm de pais predominantemente melancólicos 
ou coléricos. 

- Dificílimos de agradar, por isso muitas vezes geram frustrações nos filhos. 
- Em lugar de elogiarem seus cônjuges e encorajá-los, os melancólicos os criticam, censuram e 

repreendem. 
- Mesmo quando percebem quão importante é que aprovem tanto seu cônjuge quanto seus 

filhos, é difícil para eles oferecerem aprovação porque acham hipocrisia dizer algo que não 
achem que seja 100% verdadeiro.  

- Estas mesmas exigências se voltam para dentro dos melancólicos mesmos, tornando-os 
insatisfeitos consigo mesmos.  

- Costumam comparar-se com outros quanto a aparência, talento, intelecto e vida espiritual, 
sempre se sentindo menos do que os outros, porque não lembram que estão se comparando 
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com as melhores características de outras pessoas, e comparando isso com suas maiores 
fraquezas. 

- Por sentirem-se sempre menos do que os outros, eles têm dificuldades de desfrutar da 
confiança em Deus e da paz que isso traz. 

- Acham difícil acreditar que são aprovados por Deus, basicamente, porque raramente aprovam 
a si mesmos. 

- Embora não expressem livremente a sua ira, como os sanguíneos ou coléricos, eles são muito 
capazes de ficarem explodindo de raiva, sob a forma de pensamentos negativos, sentimento 
de vingança e ataques de perseguição. 

- Se o melancólico não se deixar controlar pelo Espírito nesta área, isso pode torná-lo um 
maníaco depressivo, ou pelo menos, isso pode interromper em uma explosão de ira que em 
muito difere de sua natureza normalmente gentil. 

- Muda facilmente e bruscamente de humor. Em algumas ocasiões eles estão tão superiores 
que agem como se fossem sanguíneos, mas em outras ocasiões estão tão inferiores que 
sentem que estão escorregando por baixo da porta, em vez de abrí-la. 

- Quanto mais idosos vão ficando (a menos que sejam transformados por uma relação vital com 
Jesus), tanto mais se inclinarão a experimentar atitudes negativas. Neste período se 
mostrarão melancólicos, irritáveis, infelizes, e será impossível satisfazê-los. 

- Tais atitudes torna-os vulneráveis à depressão. 
- Qualquer pessoa com problemas de depressão, particularmente se for do tipo melancólico, 

deveria fazer de I Ts. 5:18 um estilo de vida: “Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de 
Deus em Cristo Jesus pra convosco”, pois ninguém pode regozijar-se e dar graças por alguma 
coisa ao mesmo tempo em que mantém um estado de depressão.  

- Eles mostram-se impacientes e intoleráveis com aqueles que não veem as coisas à sua 
maneira.   

- Uma esposa ou filhos sujeitos a tão rígidos padrões tornam-se inseguros e infelizes, e 
algumas vezes cedem completamente ao marido ou pai. Mas uma vez que eles aprendem a 
flexibilidade e a cooperação são o óleo que faz as relações interpessoais correrem 
suavemente, eles serão pessoas muito felizes, e assim também as pessoas ao seu redor. 

- O idealismo do melancólico que é algo positivo, pode, no entanto, se tornar impraticável e 
teórico, pensando em algo tão altruísta que chega a não funcionar. Precisa de alguém prático 
ao seu lado para equilibrar. 

- Deus tem usado muitos melancólicos que lhe apresentaram seus talentos disponíveis. Muitos 
personagens da Bíblia eram indivíduos melancólicos. Entretanto a chave para o sucesso deles 
não era o temperamento, os talentos ou os seus dons, mas sim a disposição e entrega de 
suas vidas ao controle do Espírito Santo de Deus. 

 
Pontos Fortes do Fleumático 

 
-    Natureza calma e sem agitação. 

   -    Quase nunca se perturba ou se torna irado. 
   -    Quase sempre coerente. 

- Cordial, leal, equilibrado. 
- Estabelecedor natural da paz e concórdia. 
- Capacidade especial de ver algo humorístico nas pessoas, capaz de ser excelente imitador. 
- Normalmente são tão bons que mesmo antes de se converterem agem como crentes, mais do 

que qualquer outro temperamento convertido. 
- Digno de confiança. 
- Mente prática, boa e retentiva. 
- Cauteloso.  
- Dotado de grande senso de humor. 
- Cumpre as obrigações no prazo fixado. 
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- Tem padrões altos de exatidão e precisão. 
- Existem coisas que ele pode fazer e profissões que pode seguir que os extrovertidos nunca 

poderiam fazer. 
- Raramente saltam sem antes olhar, são pensadores e planejadores. 
- Conciliador e diplomata por natureza, não gosta de confrontações e prefere negociar a lutar. 
- Tem a tendência de conciliar os indivíduos hostis e exaltados e é um exemplo clássico de que 

“a resposta branda desvia o furor”.  
- É um amigo fiel, embora não se envolva muito com os outros; raramente se mostra desleal. 
- É prático (no sentido que simplifica as coisas) e eficiente, não se inclinando a tomar decisões 

súbitas. 
- Seu trabalho sempre traz a marca da arrumação e da eficiência. 
- A capacidade administrativa e de liderança de um sujeito fleumático é raramente descoberta. 

Mas quando recebe a responsabilidade, tem uma real habilidade de fazer as pessoas 
trabalharem juntas produtivamente, e de maneira organizada. 

 
Pontos Fracos do Fleumático 

 
- Falta de impulso ou ambição. 
- Embora sempre pareçam fazer aquilo que é esperado que façam, raramente fazem mais do 

que isso. 
- Tendência natural à passividade. 
- Teimoso. 
- Poucas vezes instigam uma atividade, mas pensam e apresentam desculpas para evitar 

envolver-se nas atividades de outras pessoas. 
- Mais do que todos os outros tipos de temperamentos, os fleumáticos são vulneráveis a lei da 

inércia: “Um corpo em descanso tende a permanecer em descanso”. Precisam reverter essa 
tendência com uma atividade premeditada. Tanto eles como seus familiares se beneficiarão 
de tais esforços. 

- Ferem-se facilmente. 
- Embora não sejam tão sensíveis como os melancólicos, aprendem ser como uma tartaruga, 

ou seja, criam uma carapaça dura de autoproteção que os escudam de todas as tristezas ou 
afrontas externas. Mas até mesmo uma tartaruga poderia dar aos fleumáticos um valioso 
conselho: “Você nunca irá a lugar nenhum a menos que estique seu pescoço”. E nem jamais 
ajudará a outra pessoa a menos que arrisque à possibilidade de receber uma injúria 
emocional. 

- É egoísta. Todos os tipos de temperamentos enfrentam o problema do egoísmo, mas os 
fleumáticos são particularmente afligidos por esta deficiência. 

- Por causa do egoísmo não gostam que seus familiares se envolvam em atividades. 
- Ninguém pode ser mais teimoso do que os fleumáticos, mas eles se mostram tão diplomáticos 

que podem avançar até metade de suas vidas sem que as pessoas detectem esta fraqueza. 
- Quase nunca se confrontam abertamente com outra pessoa ou se recusam a fazer alguma 

coisa, mas de alguma maneira eles conseguirão desviar-se das exigências que lhes quiserem 
impor. 

- Sorrirão quando alguém lhes detalhar o programa, e até balançarão afirmativamente a 
cabeça, como se estivessem compreendendo tudo; mas então sairão dali e ignorarão tudo. 

- Tendência à insubmissão. Farão tudo a sua maneira de modo bastante afável, mas tudo a sua 
maneira. 

- Diante de uma crise tendem a ficar estáticos. 
- São bastante temerosos.  Parecem interpretar erroneamente o texto de Fp 4:6 assim: “Andai 

ansiosos por tudo; e mediante a preocupação e o temor permiti que vossas petições sejam 
conhecidas do Senhor”. 
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- Essa tendência ao temor com frequência impedem os fleumáticos a se aventurarem para fora 
de si mesmos, fazendo pleno uso de sua potencialidade. 

- O temor muitas vezes impede que os fleumáticos exerçam ministérios na igreja. A maioria das 
pessoas teme o fracasso, mas aqueles que obtêm sucesso em servir eficazmente a Deus 
substituem seus temores pela fé. Uma vez que algum indivíduo fleumático se deixe controlar 
pelo Espírito Santo e se dedique, torna-se uma pessoa que podemos depender, obreiros por 
muitos e muitos anos. A tarefa difícil consiste em fazê-los concordarem com alguma tarefa, 
em primeiro lugar. 
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5. Dicas para um bom relacionamento 
 
Os Sanguíneos gostam quando você...... 
 

- ... Dá a eles uma oportunidade para falarem sobre suas ideias, suas emoções 
- ...Os ajuda a transformar em ação o que eles falam. 
- ... Compartilha suas ideias e experiências com eles. 
- ... Reconhece e elogia o que eles fazem. 
- .... Dá a eles uma oportunidade para motivar e influenciar outras pessoas. 
- ... Mostra que os aceita. 
- ...Explica os detalhes, mas não se fixa neles. 
- ...Comunica-se com eles de forma amena e amigável. 

 
      Mas tem dificuldades quando você.... 
 

- ..Monopoliza a conversa. 
- ..Despreza o tempo social deles. 
- ..Ignora suas ideias e realizações. 
- ..Diz a eles o que fazer. 
- ..Dá a eles o trabalho detalhista. 
- ..O rejeita 
- ..Não dá chance de defesa 

 
Os Coléricos gostam quando você.... 
 

- ... É breve e vai direto ao ponto quando está explicando alguma coisa. 
- ... Faz perguntas do tipo “o que” e não “como”. 
- ... Focaliza resultados. (lembre-se que eles buscam resultados) 
- ... Dá a eles os pontos principais quando está descrevendo uma situação. 
- ... Sugere caminhos para ajudá-los a solucionar problemas. 
- ... Enfatiza os benefícios quando está apresentando suas ideias. 
- ... Prefere os fatos às emoções quando concorda com alguém. 
- ... Discute um problema com o desejo de mostrar resultados. 

   
    Mas tem dificuldades quando você....       

 
- ... Divaga ou fica repetindo o mesmo assunto. 
- ... Focaliza nos problemas e não nas soluções. 
- ... Faz generalizações. 
- ... Faz afirmações sem fundamento. 

       
      Os Melancólicos gostam quando você ....  
      

- ... Dá apoio a suas ideias com informações acuradas. 
- ... É especifico quando dá alguma explicação. 
- ... É paciente, persistente e diplomático quando faz explanações. 
- ... Prefere os fatos às emoções quando concorda com alguém. 
- ... Deixa que eles tenham o espaço e independência deles. 
- ... Diz para eles quais são as suas expectativas com relação a eles. 
- ... Dá a eles os prós e os contras de um argumento. 

.    
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Mas tem dificuldades quando você.... 

       
- ... Se recusa a explicar os detalhes. 

- ... Responde às perguntas vagamente ou casualmente. 
- ... Os surpreende com novas informações.                         

    
 
    Os Fleumáticos gostam quando você.... 
 

- ... Expressa um interesse sincero pela vida deles como pessoas. 
- ... Dá respostas do tipo “como”. 
- ... Define claramente seus objetivos, procedimentos ou seu envolvimento no trabalho geral. 
- ... É paciente com eles. 
- ... Oferece apreciação sincera. 
- ... Permite que eles tenham tempo para adaptar-se a mudanças. 
- ... Apresenta mudanças e ideias de maneira não ameaçadora. 
- ... Dá retorno do trabalho deles. 

 
Mas tem dificuldades quando você.... 
 

- ... É abusado ou agressivo em excesso. 
- ... É exigente. 
- ... Confronta.      
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6. Grandes Medos e Áreas de Perigo 
 
Grandes Medos 
 
Sanguíneo – Rejeição; perda de aprovação das pessoas. 
 
Colérico – Alguém se aproveitar dele. 
 
Melancólico – Crítica pelo trabalho e esforço. 
 
Fleumático -  Perda de segurança ou estabilidade. 
 
Áreas de Perigo 
 
Sanguíneo 

- prefere popularidade a resultados tangíveis;  
- desatento à detalhes;  
- ouve só o que é “conveniente”; 
- desorganizado; 
- ego; 
- Indiscrição. 

 
 Dos frutos do Espírito necessita de paz, fé, longanimidade, mansidão e domínio próprio. 
 
Colérico 

- argumentativo; 
- extrapola a autoridade 
- não gosta de rotina; 
- chega a ser chato 
- autossuficiência 
- dominador/mandão 
 

 Dos frutos do Espírito, necessita de amor, domínio próprio, paz, bondade, alegria, mansidão 
 
Melancólico 

- focaliza detalhes podendo perder a visão do todo; 
- muito crítico; 
- encontra falhas facilmente. 
- Facilidade em se deprimir  
 

Dos frutos do Espírito necessita de amor, alegria, bondade, paz, fé, mansidão (humildade com os 
outros no sentido de não se achar melhor, tolerando falhas) 
 
Fleumático 

- “guarda” muita coisa; 
- resistente a mudanças; 
- dificuldades com prioridades/procrastinador; 
- temeroso. 

 
Dos frutos do Espírito necessita de amor, fé, bondade (envolver-se com as pessoas), domínio 
próprio (para ser persistente). 
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Porcentagem 
 
Sanguíneo – 12% 
Colérico – 3% 
Melancólico – 16% 
Fleumático – 69% 

 
 

7. Como tratar um liderado que tem um temperamento ainda não tão moldado pelo Espírito 
Santo? 
 
Sanguíneo 
 

- Sendo sempre amigo e cordial. Principalmente aceitando-o como ele é. 
- Ouvindo-os com atenção, sempre que for possível, como eles são falantes sentem muita 

necessidade disso. 
- Fazendo-os sentirem-se importantes, interessando-se pelo seu bem-estar, se mostrando 

sensível às suas necessidades. 
- Não economizando elogios sinceros. 
- Procurando perceber seus esforços, reconhecendo suas realizações. 
- Ouvindo com atenção os seus projetos, cuidando para não desmotivar. 
- Levando-os a ponderar sobre eles, ajudando-os a enxergar os possíveis furos. 
- Levando-o a refletir antes de falar. 
- Incentivando-o sempre que for preciso, e jamais escondendo a verdade dele. 
- Não espere que ele cumpra tudo o que promete, termine tudo o que começa e principalmente, 

não acredite em tudo o que ele diz. 
 
Como exortar um sanguíneo? 
 

- Tendo muito cuidado, pois ele tem a tendência de se sentir rejeitado. É extremamente 
sensível, precisa ser levado com paciência a enxergar seus próprios erros, pois se 
confrontado sua tendência é de se fechar. Antes de qualquer confronto deve existir bastante 
afirmação sobre sua própria pessoa e elogios sinceros sobre suas boas ideias e realizações. 

 
 
Colérico 
 

- Liderando com eficiência; não deixando quieto; fazendo-o sentir que está tudo sob controle.  
- Limites bem estabelecidos. Não forçar a barra. 
- Tendo uma comunicação direta, aberta e franca. 
- Procurando ser organizado para que o liderado sinta segurança e não sofra o medo de furos. 
- Levando-o a confiar mais na força e direção de Deus. 
- Ensinando-o a exercer autoridade conforme Jesus exercia, com disciplina, porém sem ser 

dominador. 
- Entendendo que no caso do colérico, passar por cima da autoridade na falta dela, é expressão 

de comprometimento e amor. Neste caso ele precisa de ensino e não de repreensão.  
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Como exortar um colérico? 
   

- Indo direto ao assunto, não dando voltas, sendo objetivo; 
- A dureza do colérico incomoda todos os outros temperamentos, então antes de exortar, deve-

se analisar bem a motivação do coração, pois mesmo no confronto, nunca esquecer que a 
verdade deve ser dita em amor. 

- Lembrar que mesmo parecendo duro, ele precisa de amor. O amor nunca falha. 
 

Melancólico 
 

- Valorizando seu trabalho. 
- Cuidando dele como pessoa, mantendo seu tanque cheio. 
- Reconhecendo o que eles fazem, cuidando com carinho, amenizando seu cansaço pelas 

muitas tarefas. 
- Levando-o a enxergar o lado positivo das coisas. 
- Aliviando a pressão, pois ele sozinho já se pressiona o suficiente. 
- Entendendo que para ele enfrentar o público é um grande desafio. 
- Removendo qualquer ameaça em potencial afim de que ele se sinta seguro. 
- Apresentando os fatos de maneira clara, permitindo que ele expresse suas dúvidas, e dando 

tempo a ele para que possa tomar decisões. 
- Mantendo-o a par da situação e avisando tudo com antecedência. 

 
Como exortar um melancólico? 
  

- Tem altas exigências para consigo mesmo, então quando necessita de exortação, esta deve 
consistir mais em apoio e incentivo para novas tentativas. 

- A exortação deve vir entremeada com muita apreciação pelo seu trabalho, sua competência e 
dedicação.  

- Exortar como quem está lavando um cristal muito fino e de bastante valor. 
 
Fleumático 
 

- Gastando tempo com ele, sendo amigável e constante; 
- Compartilhando os planos em doses homeopáticas, tendo paciência com ele, ajudando-o a 

pensar, não falando alto, e não o apressando. 
- Procurando não o submeter a pressão de público; 
- Agindo com honestidade, encorajando-o e ganhando sua confiança; 
- Nunca o coloque em situações de confronto público ou situações embaraçosas. 

 
Como exortar um fleumático? 
 

- A exortação deve ser bem clara, falando baixo e retirando toda ameaça, seja no tom de voz 
ou nas palavras; 

- De preferência perguntar a ele o que entendeu de tudo o que você disse, para se certificar de 
que houve comunicação; 

- Buscando encorajá-lo sempre. 
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8. Como cada temperamento vê o outro 

 
Como um Sanguíneo vê um outro Sanguíneo? 

 
- Vê como estimulador, carismático, extrovertido e otimista; 
- Um bom relacionamento será rapidamente desenvolvido entre ambos; 
- Um irá esforçar-se para impressionar o outro; 
- Ambos tendem a misturar trabalho com diversão; 
- Podem negligenciar pressões do orçamento; 

 
Para ter um relacionamento eficiente: 
 

- Seja gentil, reconheça o esforço do outro e ouça sinceramente ao invés de ficar pensando o 
que dizer em seguida. 

 
 
Como um Sanguíneo vê um Colérico? 
 

- Vê como um contestador, ditador, arrogante dominador, nervoso e precipitado; 
- Frustra-se porque muitas das suas boas ideias são negligenciadas pelos coléricos; 
- O sanguíneo não gosta que lhe digam o que fazer, e o colérico vive dizendo aos outros o que 

eles devem fazer, logo.... problemas à vista. Solução? Humildade para ambos! 
 
Para ter um relacionamento eficiente: 
  

- Tem que haver comunicação direta, tratar os assuntos com transparência e sinceridade, não 
dar a impressão de que “como você não tem jeito de conversar”.  

 
 
 

Como um Sanguíneo vê um Melancólico? 
 

- Vê como muito dependente, medroso e “miudeiro”. 
- Irá experimentar dificuldades na comunicação;  
- Sanguíneo focaliza pessoas – melancólico focaliza fatos; 
- Sanguíneo é otimista – melancólico é pessimista 
- Sanguíneo olha o quadro geral – melancólico olha apenas os detalhes 
- Sanguíneo é decisivo – melancólico pensa muito, é cauteloso e temerosamente cuidadoso. 

 
Para ter um relacionamento eficiente:  
 

- Apresente os fatos de maneira clara e esteja preparado para discussões. 
- Remova qualquer ameaça. 
- Espere que o melancólico expresse suas dúvidas e dê tempo a ele para avaliar os dados 

antes de tomar uma decisão.  Em outras palavras, não exija uma tomada de decisão na hora. 
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Como um Sanguíneo vê um Fleumático? 
 

- Vê como insensível, indiferente, possessivo, aquele que aceita as coisas e não demonstra o 
que pensa; 

- Perde a paciência quando um fleumático não reage. 
- Fica frustrado quando um fleumático não expressa seus sentimentos. 

 
Para ter um relacionamento eficiente:  
 

- Vá devagar, seja mais complacente. 
- Estabeleça uma amizade demonstrando apreciação sincera. 
- Nunca force a situação. 

 
 
Como um Colérico vê um Sanguíneo? 
 

- Vê como egocêntrico, superficial, otimista em excesso, falador, muito auto suficiente e 
desatento. 

- Chateia-se pela falta de compromisso generalizada do sanguíneo. 
 
Para ter um relacionamento eficiente: 
 

- Seja amigável, gentil, ouça as ideias e reconheça o que ele faz. 
 
 

Como um Colérico vê outro Colérico? 
 

- Se há respeito mútuo, vê o outro colérico como visionário, ativo, positivo, competitivo e 
otimista. 

- Se não há respeito mútuo, vê o outro colérico como contestador, arrogante, ditador, nervoso e 
precipitado. 

 
Para ter um relacionamento eficiente: 
 

- Tem que haver respeito mútuo para evitar conflitos. 
- Ambos devem compreender claramente as fronteiras de autoridade de cada um. 

 
 

Como um colérico vê um melancólico? 
 

- Vê como um dependente em excesso, não é claro, defensivo, muito focalizado em detalhes, 
muito cauteloso e medroso. 

- Como alguém sensível demasiadamente 
- Pensa que faz análise em excesso e se afunda em detalhes. 

 
Para ter um relacionamento eficiente:  
 

- Diminua o ritmo, forneça informações de maneira clara e muitos fatos. 
- Em uma discussão, espere que o Melancólico expresse suas dúvidas, considerações e 

perguntas. 
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- Remova as ameaças. 
- Permita que ele tenha tempo de analisar bem os fatos antes de tomar uma decisão. 

 
Como um Colérico vê um Fleumático? 
 

- Como insensível, indiferente, possessivo, complacente, aquele que aceita muito as coisas e 
não demonstra o que pensa. Não o considera confiável. 

- Vê como muito lento. 
 
Para ter um relacionamento eficiente:  
 

- Não force a situação. 
- Reconheça com sinceridade o bom trabalho do Fleumático. 
- Seja amigo, atencioso e constante. 

 
 
Como um Melancólico vê um Sanguíneo? 
  

- Vê como egocêntrico, superficial, otimista em excesso, falador, muito auto suficiente e 
desatento. 

- Como uma pessoa que anda nas nuvens. 
 
Para ter um relacionamento eficiente: 
  

- Seja amigável, elogie, ouça as ideias e reconheça o que ele faz. 
 

 
Como um Melancólico vê um Colérico? 
  

- Como um contestador, ditador, arrogante, dominador, nervoso e precipitado. 
- Sozinho sente que não pode com ele, então manipula, usa autoridade externa para dobrar as 

exigências de um colérico predominante. 
- Fica na defensiva. 
- Ponto de tensão: Melancólico focaliza detalhes, colérico olha para o quadro geral. 

 
Para ter um relacionamento eficiente: 
 

- Tem que haver comunicação direta, tratar os assuntos com transparência e sinceridade, não 
dar a impressão de que “como você não tem jeito de conversar”.  

 
 
Como um Melancólico vê outro Melancólico? 
  

- Como um perfeccionista, preciso, meticuloso, sistemático, conveniente e adaptável. 
- Irão trabalhar bem juntos 
- Irão cooperar, fazer planos cuidadosos e criar complexos sistemas de controle. 
- Estão mais preocupados em ser corretos do que em cumprir prazos. 
- Farão competição para ver quem é o mais correto. 

 
Para ter um relacionamento eficiente: 
 

- Seja natural e vá devagar, fale sobre fatos e detalhes. 
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- Remova qualquer ameaça. 
- Aceite e encoraje dúvidas e questionamentos. 
- Dê bastante tempo à ele para tomar uma decisão. 

 
 
Como um Melancólico vê um fleumático? 
  

- Vê como apático, aquele que aceita facilmente as coisas, tolerante, possessivo, complacente 
e indiferente. 

- Sabe que ele não é muito atento a detalhes e por isso não é muito preciso. 
- Não sabe que os fleumáticos precisam desenvolver relacionamentos. 

 
Para ter um relacionamento eficiente:  
 

- Seja amável e tranquilo. 
- Faça amizade com ele. 
- Mostre apreciação por tarefas bem executadas. 

 
 
 
Como um Fleumático vê um Sanguíneo? 
  

- Vê como egocêntrico, superficial, otimista em excesso, falador, muito auto-suficiente e 
desatento. 

- Superficialmente o relacionamento pode ser bom. 
- Evita confronto, evita tomar posição firme. 

 
Para ter um relacionamento eficiente: 
 

- Seja amigável, elogie e reconheça o que ele faz. 
 

Como um Fleumático vê um Colérico? 
 

- Vê como contestador, ditador, arrogante, dominador, nervoso e precipitado. 
- Sente-se intimidado diante de uma confrontação de um colérico. 
- Não mostra irritação, mas irá acertar as contas. 
- Retira-se ou diminui o ritmo de ação. 

 
Para ter um relacionamento eficiente:  
 

- Tem que haver comunicação direta, tratar os assuntos com transparência e sinceridade, não 
dar a impressão de que “como você não tem jeito de conversar”.  

 
Como um Fleumático vê um Melancólico? 
  

- Vê como dependente em excesso, defensivo, muito focalizado em detalhes, muito cauteloso e 
medroso. 

- Ambos relutam em tomar decisões. 
- Interpreta a frieza do Melancólico como rejeição pessoal. 
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Para ter um relacionamento eficiente: 
 

- Apresente os fatos de maneira clara e de forma organizada e esteja bem preparado para 
discussões. 

- Remova qualquer ameaça. 
- Espere que ele expresse suas dúvidas e dê tempo a ele para avaliar todas as informações 

antes de tomar decisões. 
 

 
Como um Fleumático vê outro Fleumático? 
 

- Vê como dependente, autocontrolado, paciente, bondoso, acomodado e atencioso. 
- Darão apoio suporte um ao outro, mas pouco será alcançado com isso. 
- Evitarão confronto e raramente vão discordar abertamente. 

 
Para ter um relacionamento eficiente:  
 

- Mova-se de maneira estável. 
- Faça amizade com ele e expresse apreciação sincera. 
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9. PROFISSÕES 
 
Sanguíneo 
 
- Orador 
- Ator 
- Atriz 
- Advogado defensor 
- Pregador 
- Médico 
- Enfermeiro 
- Assistente Social 
- Cozinheiro 
- Vendedor 
- Diretor 
- Relações Públicas 
- Animador 
 
Colérico 
 
- Executivo 
- Presidente 
- Administrador – dirigente 
- Organizador 
- Produtor 
- Educador 
- Gerente 
- Comandante militar 
- Promotor 
 
 

 
 
 
 

Melancólico 
 
- Professor 
- Filósofo 
- Inventor 
- Escritor 
- Músico 
- Contador 
- Arquiteto 
- Médico 
- Engenheiro 
- Pintor 
- Decorador 
- Estética 
- Modas 
- Poeta 
- Ator 
- Artesão 
 
Fleumático 
 
- Diplomata 
- Administrador 
- Conselheiro 
- Professor 
- Contador 
- Secretária 
- Engenheiro 
- Educador 
 



 
32 

10. O que os outros admiram em nós, e o que em geral deixa os outros 
“loucos” 

 
 

Sanguíneo – O “alegre” 
 

O que os outros admiram 
 

- extrovertido e carismático 
- alegre 
- caloroso e simpático 
- falante e festeiro 
- demonstra compaixão 
- coração generoso e sincero 
- bom senso de humor 
- boa memória para histórias 
- entusiasta e expressivo 
- bom de palco 
- mente aberta e pura 
- vive o momento 
- disposição para mudanças 

 
 

Colérico - o líder 
 

- produtivo 
- decisivo 
- prático 
- tem visão 
- otimista 
- líder nato 
- forte anseio por mudanças 
- não desanima facilmente 
- independente 
- autossuficiente 
- não desiste quando está 

perdendo 
 
 

   Melancólico- o Pensador 
 

- analítico e idealista 
- pensador que gosta de debater 
- leal 
- sensível, que se sacrifica 
- autodisciplinado 
- excêntrico (esquisito) 
- talentoso e criativo 
- artista e com dons musicais 
- filósofo e poeta 

 

O que deixa os outros “loucos” 
 

- indisciplinado 
- inquieto 
- desorganizado e improdutivo 
- ingênuo 
- egocêntrico 
- exagerado 
- inseguro 
- detém-se em trivialidades 
- controlado pelas circunstâncias 
- pouca força de vontade 
- esquecido 
- parece não levar as coisas a 

sério 
- não tem limites para 

brincadeiras 
 

 
- antipático 
- insensível e desatencioso 
- sarcástico 
- dificuldade em perdoar 
- dominador, mandão 
- argumentativo 
- dogmático 
- orgulhoso 
- impaciente 
- tem dificuldades para relaxar 
- não elogia os outros 
- não expressa sentimentos 

 
 

 
 

- mal-humorado e negativo 
- crítico, rígido e legalista 
- autocentrado e sensível 
- vingativo, perseguidor 
- antissocial, tendência a ser 

hipocondríaco 
- teórico e não prático 
- tem falsa humildade 
- introspectivo e de baixa 

autoestima 
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Fleumático - O “Ouvinte”  
 

- agradável e diplomata 
- calmo e tranquilo 
- eficiente e organizado 
- confiável 
- leal 
- conservador 
- paciente e equilibrado 
- quieto 
- simpático e bondoso 
- esconde emoções 
- prático  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- desmotivado 
- espectador 
- egoísta 
- avarento 
- auto protetor 
- indeciso 
- pouco entusiasta 
- teimoso 
- evita responsabilidades 
- foge da ‘raia’ 
- medroso 
- abre mão de valores rápido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia base: 
 
- “Por que agimos como agimos?”      
de Tim Lahaye –  Ed Abba 
 
 - Como desenvolver o 
Temperamento dos seus filhos – 
Beverly Lahaye 
 
- A mulher controlada pelo Espírito – 
Beverly Lahaye  
 
- Temperamentos Transformados - de 
Tim Lahaye,  Ed Mundo Cristão 
 
- Temperamento Controlado Pelo 
Espírito Santo - de Tim Lahaye. 
 
- Os 4 Temperamentos na educação 
dos filhos – Dr. Ítalo Marsili 

11. O nosso alvo 
 
 O Espírito Santo é transformador dos temperamentos. 
Jamais as características de nossos temperamentos devem levar-
nos a nos conformar com a situação ou justificar nossa conduta 
carnal. O Espírito Santo em nós tem a missão de moldar nossas 
vidas à semelhança de Jesus. 
 Leia e comente Rm 8:29 ; Cl 1:27; Gl 2:19-20 
 


