
 

 

12 - VIDA ÍNTIMA III 
 
 
O QUE O SEXO SIGNIFICA PARA MULHER?  

 
Ao longo da história, os homens tiveram a tendência de serem 
egoístas quanto ao prazer sexual e por isso as relações sexuais 
geralmente eram experiências unilaterais, que deixavam a mulher 
insatisfeita e com a sensação de que não foi amada, mas apenas 
usada. 
 
Os homens não entendiam e alguns ainda não entendem as 
necessidades físicas e emocionais da mulher. A palavra de Deus 
instrui o marido cristão: “Maridos, amai vossas mulheres como 
também Cristo amou a Igreja... Assim também os maridos devem 
amar as suas esposas como ao próprio corpo. Quem ama a esposa 
a si mesmo se ama” (Ef 5.25-28). 
 
E quanto melhor o marido conhece as necessidades sexuais da 
esposa e o que o ato conjugal realmente significa para ela, mais 
eles poderão desfrutar um do outro, não somente no aspecto físico, 
mas em todos os aspectos da vida. (Gn 2.18, 1 Co 2.16, Pv 8.11, 1 
Co 7.5 e Pv 24.3) 
 
Vamos considerar 5 (cinco) pontos importantes que revelam o que o 
sexo significa para a mulher: 

 
1. Satisfaz seu senso de feminilidade – A felicidade 

duradoura é impossível sem que o indivíduo, primeiramente, aceite 
a si mesmo. Isto se aplica também à mulher casada. Se ela não 
aceitar o ato sexual como benção de Deus e tiver dificuldade nessa 
área, terá dificuldade em aceitar sua total feminilidade. 

 
Em alguns casos a mulher frígida tem uma imagem ruim de 

si mesma. 
 
 
2. Assegura-lhe o amor do marido – todas as pessoas 

possuem a necessidade de serem amadas. Contudo, alguns ainda 
desconhecem os cinco tipos de amor de que precisa a mulher: 

 
 
 



 

 

√ Amor companheiro 
Poucas mulheres apreciam a solidão por um longo período 

de tempo. Elas contemplam um casamento em que haja um 
companheirismo perfeito. 

Se os homens entendessem esta necessidade de sua 
esposa, passariam menos tempo diante do televisor, quando estão 
em casa, e aprenderiam a apreciar um pouco mais da sua 
presença. 

É bem verdade também que algumas mulheres poderiam 
atrair um pouco mais a companhia do marido, se conversassem 
sobre coisas que interessam aos homens, ao invés de falarem 
sempre sobre feminilidade. Não é bom falar somente de coisas que 
só interessam a ela quando o marido chegar em casa. 

 
√ Amor compassivo 
A mulher possui uma inclinação natural para cuidar de 

doentes, mas poucos homens demonstram tal amor. Os homens 
precisam aprender que a capacidade que a mulher tem de 
demonstrar o amor compassivo é prova de que necessita recebê-lo 
também, principalmente, quando ela esta passando por algum 
sofrimento físico ou emocional. 

 
√ Amor romântico 
As mulheres são românticas e, por esta razão, elas 

precisam de gestos românticos, palavras carinhosas, flores, 
músicas, iluminação difusa e outras coisas. Alguns homens podem 
até pensar que suas esposas são pessoas práticas e diferentes das 
outras mulheres. Todavia, o mais provável é que estas mulheres 
tenham superado o romantismo do marido. 

A mulher nunca perde essa necessidade de romantismo, 
ao passo que alguns homens nem mesmo a possui. 

As emoções estão sempre à tona e se incendeiam 
facilmente; as delas são profundas e de combustão lenta. 

 
√ Amor carinhoso 
A maioria das mulheres tem sede de beijos e de 

agradecimentos e apreciação. 
O marido inteligente é aquele que frequentemente quebra 

a rotina da vida e expressa verbalmente sua admiração pela 
esposa. 

As mulheres são sexualmente despertadas pelas 
pequenas Expressões de carinho que muitas vezes parecem sem 
sentido para os homens em geral. 



 

 

√ Amor passional 
Paixão amorosa e forte. É algo natural ao homem por 

causa do seu forte impulso sexual. A maioria das mulheres precisa 
cultivar esse desejo de amor passional, que se refere a paixão. 

A mulher terá mais facilidade de expressar amor passional 
depois que os outros quatro tipos (companheiro, compassivo, 
romântico e carinhoso) de amor tiverem existindo. 

 
3.    Satisfaz seu instinto sexual 
A mulher possui um impulso sexual, mas não é tão forte e 

contínuo como o do homem. Seu prazer sexual cresce com o 
passar dos anos. 

À media que ela aprende a responder desinibidamente às 
iniciativas do marido e a experimentar orgasmo, crescem a 
apreciação e o desejo do ato. 

A mulher não parece ser tão facilmente tentada a fantasias, 
como acontece ao marido, pois ela possui a capacidade de 
relembrar romanticamente as melhores experiências do passado. 

 
4.    Proporciona relaxamento para o sistema nervoso 
As mulheres frígidas são nervosas. Mas nem todas 

mulheres nervosas são frígidas, pois algumas são nervosas por 
natureza. 

O ato conjugal existe para satisfação pessoal e 
propagação da espécie. Ele realmente proporciona felicidade e um 
senso de realização, mas também resulta num relaxamento 
necessário ao nosso organismo. 
 

5.    A suprema experiência 
Quando o amor conjugal é adequadamente consumado até 

o orgasmo, o marido proporciona à mulher a mais empolgante 
experiência de vida. 

O ato conjugal é belo porque lhe proporciona uma 
experiência constante na vida, o qual o marido e a mulher podem 
partilhar apenas um com o outro. O ato conjugal tem uma grande 
propriedade de unir, ligar e enriquecer a vida do casal. 

“Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, 
tornando-se os dois uma só carne”. (Gn 2.24). 

 
Lembre-se: 
“Toda pessoa tem uma necessidade profundamente 

arraigada de ser aceita pelo seu valor individual. É nosso dever 
amar o nosso cônjuge; mas cabe a Deus mudá-lo”. 


