
09 - VIDA ÍNTIMA I 
Perspectiva Bíblica 

 
eus criou o sexo. O sexo é mais do que um instinto físico. Ele é uma 
criação biológica, que envolve ato sensual do amor e estímulos de 
orgasmos, necessitando igualmente de uma intimidade profunda de 
intensa comunicação, mesmo na ausência de contato físico. 

 
ANATOMIA 

 
A causa fundamental do impulso sexual é ter os hormônios circulando na 
corrente sanguínea. 

 
 

1.1 - Psicofísico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 - Fisiopsíquico 
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Sistema 
S.N.A. – Sistema 
Nervoso Autônomo 

Sede 
Medula 
Espinhal 

 

Função 
Atos 
inconscientes da 
vontade. 
É o reflexo 
instintivo. Pode 
ocorrer durante o 
sono. Polução 
noturna/ excitação 

Sistema 
S.N.A. – Sistema 
Nervoso Autônomo 

Sede 
Encéfalo 

Função 
Atos incoerentes 
da vontade. 
É o reflexo 
consciente que 
aciona os órgãos 
sexuais 



 
Sexo é dádiva de Deus. Ele criou o impulso sexual para a 

satisfação mútua. Em Cânticos dos Cânticos de Salomão usam-se 
referências a frutas, jardins, e vinhas para associar-se com a 
relação entre o amado e sua amada. Os impulsos sexuais são 
inatos, mas o conhecimento de como fazer amor precisa ser 
aprendido. 

 
 
 

PONTO DE VISTA BÍBLICO 
 
O VELHO TESTAMENTO 
 
Fala abertamente sobre assuntos sexuais. Muitas vezes, 

temos expressões como “coabitou o homem com a mulher”, 
significando ter relações sexuais. 

a) A Lei de Moisés proibiu relações sexuais durante o 
período da menstruação e pós-parto. Os homens casados foram 
exortados a absterem-se do ato somente por razões religiosas. 

b) O Velho Testamento também registra os pecados de 
vários indivíduos, como no casa de Lô, Davi, Bate-Seba, e a 
prostituição da esposa de Oséias. 

C) Em Pv. 5.15-19, o pai exorta o filho sobre os perigos da 
mulher adúltera e também exalta as delicias do relacionamento 
físico no casamento. 

 
 
O NOVO TESTAMENTO  
 
Aprova e também fala abertamente sobre os assuntos 

sexuais. É interessante que o primeiro milagre de Jesus foi feito 
num casamento. Jesus fala francamente em varias ocasiões sobre 
o perigo do sexo fora do plano de Deus. 

a) Em 1 Co 7.1-5, o apostolo Paulo dá os direitos conjugais 
do marido e da esposa, bem como algumas instruções clara para a 
pessoa que quer abster-se com um propósito espiritual. 

b) Em 1 Ts 4.1-8, ele exorta sobre a pratica da santidade 
no nosso relacionamento fraternal. A vontade de Deus é 
santificação e o abster-se da prostituição. Ele exorta que é em 
santificação e honra que o homem deve conseguir a esposa. 



c) Em Hb 13.14, a palavra de Deus confirma que o 
casamento é digno de honra e que o leito conjugal deve ser sem 
mácula (mancha/nódoa).  

 
Como estes exemplos, notamos que a Bíblia trata o sexo 

honesta e francamente. Não é um manual sexual, mas é uma 
autoridade. Como parte da criação de Deus o sexo também foi 
distorcido pelo homem. O sexo pode ser um bem ou um mal, 
depende de como o homem escolhe usá-lo. 

 
O PROPÓSITO DO SEXO NO CASAMENTO 
 
1)    O sexo é para ser desfrutado no casamento (Gn 

4.1; Mt 19.6; Mc 10.7-10; Hb13.4; 1 Ts 4.3-7; 1 Co 7.1-5). 
 
2)    O sexo é criativo (procriação) 
“Sede fecundos, multiplicai-vos” (Gn 1.28). 
 
3)    O sexo é um meio de comunicação 
“Tornam-se os dois uma só carne”. (Gn 2.24) 
“Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e 

deu luz” – Gn 4.1 
4)    O sexo é para prazer sexual 
Cantares de Salomão (Ct 2.3-7 e 2.10-14). 
 
5)    O sexo é uma experiência de dar (1 Co 7.1-5) 
 
O marido e a esposa têm necessidades sexuais e 

emocionais que devem ser satisfeitas no relacionamento do 
casamento – vs. 1-2 

 
Há direitos e deveres tanto para o marido quanto para a 

esposa. Cada parte é responsável em colocar prioridade às 
necessidades sexuais do outro. 

 
“Não vos priveis um ao outro, salvo talvez” – vs. 5: 
▪ Por mútuo consentimento. 
▪ Por algum tempo. 
▪ Para vos dedicardes à oração com um propósito; 
▪ Após este período, devem juntar-se novamente; 
▪ O perigo para que Satanás não entre por causa da falta 

da incontinência. 
 



FALTA DE MODERAÇÃO E SEXO ANTES DO 
CASAMENTO PRUDUZ: 

 
a.  Desvalorização pessoal. 
b.  Perda de respeito pessoal. 
c.  Ressentimento. 
d.  Sentimento de culpa. 
e.  Frustração. 
f.   Distorção do relacionamento emocional e físico. 
g.  Prostituição e pecado (Cl 3.5 e 1 Ts 4.3). 
 
 
O IMPULSO SEXUAL 
 
Não brinque com o sexo. Muitas pessoas estão sofrendo, 

porque não valorizaram e brincaram com os instintos sexuais. Em 
1Co 6.8 está escrito: “Mas vos mesmos fazeis a injustiça e fazeis o 
dano, e isso aos próprios irmãos” 

 
O impulso é uma benção orgânica proporcionada por 

Deus, para ser usufruída no casamento. 
 
FATORES QUE CONTRIBUEM PARA ACENTUAR O 

IMPULSO SEXUAL: 
 
√  Demônios que operam na área do sexo, corrompendo-o, 

pervertendo-o, brutalizando-o, instigando-o, etc. 
√  “O espírito da luxúria os enganou”. (Os 4.12). 
√  Natureza não convertida, não submissa a Cristo ou 

natureza carnal. 
      “Na minha carne não habita bem nenhum”. (Rm 7.18-

19). 
 
√   Certos condimentos (temperos , pimentas, etc) em 

exagero também estimulam o sexo, pois agem como afrodisíacos 
(substâncias que estimulam o desejo sexual). 

√   Pressão da bexiga cheia sobre os nervos da região que 
atuam sobre os genitais. 

√   Banho muito quente é calmante para o cansaço, mas 
estimulo para os nervos. 

√   Imagens visuais e imagens mentais fixas. “Não porei 
coisa injusta diante dos meus olhos”. (Sl 101.3). 

 



COMO CONTROLAR O IMPULSO SEXUAL? 
 
√   Tendo Cristo como Salvador e Senhor. (Rm 10.9-10 e 

8:8-11). 
√   A batalha está na mente e não no coração, cuidado. (2 

Co 10.3-5; Mt 5.28; 2 Tm 2.20). 
√   Há dois tipos de pessoas que não conseguem vitória 

sobre o sexo: os impuros (mente suja) e os infiéis (crentes carnais). 
√   Cuidado com as amizades. (1 Co 15.33). 
√   Evite situações constrangedoras, vigiai. Ex.: José em 

Gn 39.7-14 e Davi em 2 Sm 11.1-5. 
√   Cuidado com os olhos. Olhar cheio de cobiça (Mt. 6:22-

23). 
√   Deus nos deu impulso sexual, mas também a 

capacidade de dizer “não”(Gn 5:7). 
√   Confessem os pecados. (1 Jo 1.7-9). 
√   Reconheça o conflito que existe em você e busque ao 

Senhor. (Gl 5.16-17). 
√   Lembre-se das providências divinas, encha-se de Deus. 

(Sl 119.9-11). 
√   Peça como Davi: “Coração puro e espírito inabalável”(Sl 

51.10). 
 
 
Lembrem-se: 
 
Ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. 
O sexo é uma dádiva de Deus, para ser utilizado conforme 

as leis da Sua palavra. 
Ele é força poderosa, para o bem ou para o mal, depende 

de como o homem ou a mulher escolhe expressá-lo. 


