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Celebrando as Diferenças 

 
 
 

DEUS CRIOU AS DIFERENÇAS DO HOMEM E DA MULHER 
 

 
uas diferenças se revelam quanto ao padrão anatômico, biológico, 
psíquico, comportamental, emocional e social. “...homem e mulher os 
criou”.(Gn 1.27).  
 

 
Todo casal já passou algum dia por uma discussão em que ela revive uma 
magoa antiga, e ele jura não ter a menor recordação do episódio.  
 
Vários estudos indicam que nenhum do dois está mentindo. Imagens feitas em 
ressonância magnética do cérebro de homem e mulher, no momento que estão 
sendo submetidos a uma mesma experiência emocional intensa, mostra um 
cenário constante: enquanto apenas certas áreas do cérebro masculino se 
ascendem, o feminino vira uma árvore de natal. A quantidade e o tipo de 
circuitos ativados pela emoção é o que explica o fato de eles não tardarem em 
se esquecer dos sentimentos provocados pela experiência, enquanto os delas 
permanecem nitidamente impresso na memória e prontos para causarem 
conflitos conjugais por um longo tempo. Isto acontece porque a mulher 
consegue recapitular com detalhes suas experiências emocionais e, ao vivê-
las, são ativadas muito mais áreas do seu cérebro do que no homem. 
 
 
1. FISICA E BIOLOGICAMENTE (1 Pe 3.7 e Ef 5.21). 

 
Homem – Tem 41% do corpo composto de músculos, possui mais força e tem 
atração física mais forte. Seu aparelho reprodutivo é externo e preocupa-se 
mais com o visual. O sangue do homem é mais espesso e com mais glóbulos 
vermelhos, tendo 7 litros de sangue, 25% a mais do que a mulher. 
 
Mulher – Tem 35% de músculo, com mais gordura e maior reserva de energia. 
Seu aparelho reprodutor é interno. Ela vê o sexo como envolvimento mais 
íntimo e pessoal. Por ter mais cromossomos, ela é mais resistente às doenças 
e dores. Tem 5,6 litros de sangue. 
 
Na idade madura ou acima de 45 anos: 
√   No homem dá-se inicio da  andropausa ou redução do andrógeno 
(hormônio masculino que estimula  os caracteres masculinos), mantendo a 
sexualidade com diminuição de atividades, gerando apatia, insônia e vida 
sentimental perturbada. “Idade do lobo”. 

 
√   A mulher, no período do climatério, onde há redução estradiol ( hormônio 
responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais da fêmea), que 
antecede a menopausa (+ ou – 50 anos), que provoca o cessar da ovulação e 
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da redução dos hormônios, provocam baixo desempenho sexual, com 
ressecamento vaginal, provocando desconforto e flacidez nos músculos da 
vagina. Surgem dores de cabeça, depressão, insônia e ondas de calor. 

 
 

2.TEMPERAMENTO E CONPORTAMENTO 
 

Os tipos sanguíneo e o colérico são mais impulsivos para o sexo. O fleumático 
e o melancólico são mais sensíveis, sentimentais, hipocondríacos e 
introspectivos. 
 
O extrovertido fala rápido e gosta de sair, passear. Ex: riacho rápido. 
O introvertido tem dificuldade de se expressar, gosta de ficar em casa, 
tendência para ficar deprimido. Ex: Mar morto. 
Ave diurna – funciona melhor durante o dia, acorda cedo e gosta de dormir 
cedo. Ex: cotovia 
Ave noturna – funciona melhor à tarde e à noite, acorda tarde e gosta de dormir 
tarde. Ex: coruja. 

 
 

3. INTELECTUALIDAE E COMUNICAÇÃO 
 

Homem – Valoriza conceitos mais teóricos, abstratos e amplos. Gostam de 
conversar assuntos que versam sobre negócios, acontecimentos, esportes, etc. 
Através da conversa se liga racional e politicamente às pessoas. Usam 
aproximadamente 10.000 palavras por dia, segundo Jaime Kemp. 
 
Mulher – Valoriza mais o lado prático, relacional e os detalhes, preocupando-
se com particularidades. Extrema preocupação de falar de seus sentimentos as 
pessoas. Usam aproximadamente 25.000 palavras por dia. 

 
 

O QUE O SEXO SIGNIFICA PARA HOMEM? 
 

Enxergar os fatos do ponto de vista de outra pessoa é um dos principais 
segredos do bom relacionamento dos seres humanos, em qualquer área.  
 
Algumas dificuldades ocorrem na área sexual quando a esposa não aprecia as 
relações sexuais, não compreende as necessidades do esposo e vive mais 
preocupada consigo própria do que com o marido. (Tg 1.5-8, Rm 12.1-2, 1 Co 
10.12-13 e Pv 24.3). 

 
 

O ato conjugal é importante para o marido por cinco razões: 
 

1.  SATISFAZ SEU INSTINTO SEXUAL 
 

Em todas as espécies vivas, o macho tem o impulso sexual mais forte. Este 
impulso é uma característica biológica do homem, onde cada gota de líquido 
seminal contém cerca de trezentos milhões de espermatozóides.  



Por inexperiência, noções preconcebidas e, sobretudo, devido ao temor da 
gravidez, as esposas não partilham do entusiasmo dos esposos pelo sexo. A 
jovem esposa, às vezes, chama de animalidade a paixão do jovem marido. A 
mulher inteligente coopera com o marido ao invés de se opor a ele. 

 
2. SATISFAZ SEU SENSO DE MASCULINIDADE 

 
Um homem sexualmente realizado obtém autoconfiança em outros aspectos da 
vida. O ego masculino abatido, geralmente tem como causa uma frustração 
sexual com a esposa. 
 
Quando o homem tem algum fracasso na vida social ou profissional, ele 
precisa da segurança que o amor da esposa lhe proporciona. Nesta hora, a 
esposa deve mostrar que o ama pelo que ele é e não pelo que ele lhe 
proporciona. Quando o esposo está deprimido em suas iniciativas, a esposa 
deve incentivá-lo, bem como demonstrar interesse na busca do prazer sexual.  
 
O amor é desenvolvido com base nas necessidades e não nos sentimentos. 
“Não tenha cada um em vista o problema que é propriamente seu, senão 
também o problema que é dos outros” (Fl 2.4). 
 
A maioria das esposas egoistas ficam tão abaladas diante de um marido 
fracassado e inseguro e se mostram despreparadas para serem 
AUXILIADORAS nesta fase. Uma mulher segura de si deve reservar seus 
atrativos sexuais apenas para o seu marido, proporcionando-lhe assim grande 
satisfação. As inseguras acreditam que precisam ser “sexy” em público. 
 
Um homem seguro também é um pai melhor por ter melhor senso de 
julgamento e maior capacidade de amar toda família. 

 
 
3. AUMENTA O SEU AMOR PELA ESPOSA 

 
A satisfação sexual aumentará no esposo o amor pela esposa, porque foi ela 
que possibilitou isso e ela se torna cada vez mais objeto de sua afeição. 
 
O ato sexual no casamento é o meio dado por Deus para enriquecer o 
relacionamento dos dois para a vida toda. 

 
4. REDUZ AS TENSÕES NO LAR 

 
A relação satisfatória entre o casal tende a diminuir irritações causadas dentro 
do lar, além de reduzir bastante a incidência de pequenos atritos. 
 
Uma esposa comentou: “Meu marido se torna mais notável quando meu 
relacionamento sexual está correndo bem. Além disso, o barulho das crianças 
não lhe ataca os nervos, e ele se torna mais paciente com outras pessoas”. 
 
A esposa inteligente se manterá alerta para processar a harmonia sexual. 

 



5. PROPORCIONA A MAIS EMOCIONANTE EXPERIÊNCIA DE SUA VIDA 
 
É a explosão física ou emocional que culmina do ato conjugal é a mais 
emocionante experiência que ele pode viver. Porém, o mais importante disso 
tudo e que Deus criou esta experiência para que o homem partilhasse dela 
apenas com sua esposa. 
 
Homem satisfeito é homem motivado. Cremos que quase todas as esposas 
desejam se sair bem nesta importante área do relacionamento. Mas muitas não 
sabem o que fazer. Portanto, eis algumas sugestões do pastor e 
psicólogos Tim e Beverly La Haye: 

 
1. Mantenha uma atitude mental positiva. Pv 23.7 nos lembra que: “Porque 
como imagina em sua alma, assim ele é”. Os entendidos afirmam que o ser 
humano nunca supera aquilo que ele espera de si mesmo. 
 
Mas estamos convencidos de que o crente que possui capacitação do Espírito 
Santo deve ultrapassar suas habilidades naturais, seja qual for a situação em 
que se encontra. 
 
Há elementos na constituição mental da mulher que são muito importantes 
para ela: 

√   O que ela pensa do sexo. 
√   O que ela pensa de si mesma. 
√   O que ela pensa do seu marido. 
 

O amor não é um fato passageiro que vem e vai sem razão alguma. É uma 
emoção vital que cresce e move em proporção direta para com atitude mental 
da pessoa (Leia Fl. 4.8 e 1 Ts 5.18). 

 
2. Relaxe! Relaxe! Relaxe! É de importância vital que a esposa aprenda a 
relaxar-se ao praticar o ato conjugal, pois todas as funções orgânicas operam 
melhor sob tais condições. 

 
3. Supere sua inibição. Embora o pudor seja uma admirável virtude para a 
mulher, ele fica completamente fora de lugar na hora de dormir com seu 
esposo. 
 
4. Lembre-se de que seu esposo é estimulado pela vista. Dê importância ao 
momento de chegada do seu esposo em casa. Prepare-se para esse momento. 

 
5. Não seja implicante, não o critique, nem o ridicularize. Por mais 
transtornada que a esposa esteja, nunca deve rebaixar-se e agir assim. Se o 
fizer, poderá prejudicar um belíssimo relacionamento. 

 
6. Lembre-se de que você é o elemento reagente. A reação da esposa a 
iniciativa do marido determinará o que vai acontecer em seguida. 

 
7. Observe a higiene feminina diariamente.Tenha cuidado com o seu corpo. 
Mantenha-se limpa e perfumada. 



8. Conversem livremente entre si. Um dos maiores enganos da mulher é 
pensar que o marido sabe tudo a respeito de sexo. Ela deve falar o que sente e 
orientar naquilo que mais lhe alegra. 

 
9. Ore sempre, principalmente se tudo fracassar. Se os dois não gozarem 
de um relacionamento agradável, Deus tem uma solução para o problema. 
Orem e procurem um casal maduro espiritualmente e dê sua confiança. 
 
 

Continua.... 


