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Melhorando a sexualidade 
 

 
 
O perfil da sociedade atual 
 

 
A partir da década de 60, o conceito do sexo seguro no casamento agravou-se 
ainda mais com as mudanças industriais, tecnológicas e filosóficas, através do 
momento cultural da juventude com o aparecimento dos hippies, filosofia 
existencialista e materialista apregoadas nas universidades, a masculinidade, a 
abertura da censura, etc. 
 
O sexo erótico, infelizmente, é o que predomina nesta sociedade materialista e 
hedonista (defende o prazer individual e imediato como único bem possível, 
principio e fim da vida moral – culto a si mesmo).  
 
Homens e mulheres ficam confusos quanto aos seus papéis e se tornam 
máquinas de ter relações sexuais por puro erotismo. As pessoas estão 
vivendo na era da execução, velocidade e competitividade achando que 
modernidade seja sinônimo de rapidez e eficiência e as preliminares no jogo do 
amor seja inútil e perda de tempo. 
 
Tudo isso tem gerado sexo sem compromisso, perda de noção do que é 
certo ou errado, menosprezo da instituição do casamento, crises nos valores 
éticos e morais, gerando insegurança e promiscuidades; família sem forma; 
união de homossexuais e assim, o alto índice de divórcio. 
 
O onipresente estresse gera devastações psíquicas e bioquímicas com 
reações de extrema ansiedade, pânico ou tédio reduzindo assim os níveis 
hormonais e ocasionando, principalmente, a depressão que compromete o 
desejo sexual. 

 
 
POSSÍVEIS CAUSAS DOS DESAJUSTAMENTOS E PROBLEMAS SEXUAIS 

       
1.  MÁ INFORMAÇÃO 
A ignorância e falta de conhecimento correto caracterizam muitos casais: 

 
√    Falta de educação sexual correta. 
√    Desinformação adquirida com colegas da mesma idade. 
√    Inibições que impedem de fazer perguntas. 
√  Expectativas falsas e fantasiosas obtidas através de filmes e 

literatura pornográfica. 
√  Falta de conhecimento das diferenças entre o homem e a 

mulher. 
 

2. EXPERIÊNCIA ANTES DO CASAMENTO e sexo erótico com vários 
parceiros, em que se mesclam medo, pressão e orgasmo com rapidez, 
desenvolvendo um sentimento egoísta onde falta o amor, ternura e 
descontração, gerando insatisfação. 

 



Quase sempre as primeiras experiências têm efeitos negativos no casamento, 
como traumas, decepções e frustrações. Elas acabam gerando bloqueios 
psíquicos que podem provocar ejaculação precoce e desestimulo na mulher. 

 
Dúvidas quanto a própria masculinidade e feminilidade. Esta preocupação tem 
constituído um problema especial em nossa sociedade onde existe confusão 
quanto ao significado dos papeis masculinos e femininos. As pessoas 
convivem com medo de tendências homossexuais, gerando um círculo 
vicioso em busca de outras alternativas. 

 
3. FADIGA, ESTRESSE E PRESSA. 
O intercurso sexual mutuamente agradável exige energia física e mental. Ele 
requer atitude relaxada, sem pressa de preocupação com o tempo. Contudo, a 
vida de hoje tem sido o contrario e provoca o sexo rápido. 
 
As preocupações com assuntos não sexuais como finanças ou tensões 
familiares, viver e trabalhar em ambientes estressantes com muitos estímulos 
sonoros e visuais, o excesso de envolvimento no trabalho bem como outras 
atividades, inclusive religiosas, também contribuem para o mau desempenho 
sexual. 
 
Filhos indisciplinados que não aprenderam a respeitar as individualidades do 
casal e a falta de um ambiente seguro e apropriado. 
 
4. TÉDIO, ROTINAS E CAUSAS FÍSICAS. 
O tédio e a rotina, sem o jogo do amor que antecede o ato conjugal, fazem 
com que o sexo se torne desinteressante, reduzindo o ato ao coito obrigatório 
e mecânico. Depois de vários anos, as atividades tornam-se monótonas e 
então surge um ambiente favorável para um clima e um cenário preparado 
para algo mais excitante: o adultério. 

 
Causas físicas 
√   Distúrbios endócrinos – obesidade. 
√   Diabete – baixo nível de energia. 
√   Dificuldade de ereção – musculatura fechada / entrada dolorida. 
√   Enfraquecimento dos músculos vaginais. 
√   Falta de lubrificação vaginal. 

 
 Drogas – seu uso, inclusive do álcool, dos anti-histamínicos e 

barbitúricos são impedimentos para um bom desenvolvimento sexual. 
 
 Doenças venéreas – na área genital, principalmente a herpes, 

com 70% das doenças genitais e outras. 
 
 
5. PARÂMENTROS PROIBITIVOS (PECADOS) 
 
DEFRAUDAÇÃO – 1Co 7.3-5 e Mc 7.21-23. 
Casais que ficam dias sem ter relações. Às vezes, a própria esposa seduz o 
marido e depois diz que esta cansada, com dor de cabeça, com sinal vermelho 
ou mesmo em consagração. Semelhantemente, isso também tem acontecido 
com o marido. 
 
É preciso haver consentimento mútuo. A satisfação e o prazer são para ambos. 
Defraudação gera insatisfação e a indiferença no homem e na mulher e isso 
provoca o adultério, separação e divórcio. Algumas dicas: 



 
√ Se for causa física, procure um médico. 
√ Se for causa psicológica, use o diálogo, perdoe e busque ajuda 

especializada. 
 
SODOMIA (1 Co 6.9-10 e 1 Tm 1.9-10). 
Envolvimentos homossexuais, homem com homem e mulher com mulher. 
Ativos e passivos são chamados de prostitutos culturais dedicados a idolatria 
silenciosa. 

 
LUXÚRIA, LASCÍVIA – Gl 5.19-21, Sl 101.3, Os 4.12 (demônios) e 4.18 
(bebidas). 
A luxúria é um desejo específico pelo corpo de outra pessoa. Quando o 
sentimento de excitação concebe um plano e a atração se transforma em 
esquema, passamos da excitação erótica, para o adultério espiritual com 
intenção impura. 

 
Luxúria também é muito conhecida como prazeres carnais, lascívia, práticas da 
imoralidade usando mentes depravadas. Para alimentar as fantasias eróticas, 
usam a pornografia em forma de fotos, filmes e ações virtuais. Isto gera a 
masturbação – tudo ocorre na mente que leva o impulso para os órgãos 
genitais. 

 
Masturbação. Tanto do homem como da mulher prejudica o casamento, 
porque é o estimulo dos próprios órgãos genitais até o ponto de atingir o 
orgasmo. São praticas de solteiros, transferidas para o casamento. Isto 
desencadeia sentimentos de culpa, frustração e raiva, devido ao egoísmo, 
desprezo e desestimulo do parceiro. 

 
Sermão do Monte – Jesus condenou o olhar impuro e as mentes depravadas 
(Mt 5.28). 

 
Sexo oral – Muda o comportamento divino e gera consequências. Os vírus e 
bactérias podem penetrar na cárie, feridas abertas na boca ou amígdalas e vai 
para corrente sanguínea causando doenças e bloqueios psicológicos e atos 
viciosos repetitivos, partindo para a patologização (doentio). 
 
Sexo anal - Muda o comportamento divino e gera consequências. Os vírus e 
bactérias podem penetrar nas diversas varizes pequenas, que compõem a 
região anorretal, podendo provocar varias doenças. Em volta do ânus existem 
muitas varizes pequenas, que se rompem e conduzem o vírus ou bactérias 
para a corrente sanguínea. 
 
Esta atividade gera doenças venéreas, desenvolvimento de vírus biológicos, 
como a AIDS. Além disso, não é raro os casos de descolamento do tubo anal 
causando prejuízos irreparáveis à saúde. 

 
Deus se mostrou irado com tais procedimentos libertinos daqueles 
insubordinados de Sodoma e Gomorra, que se inflamaram em sua própria 
imoralidade e sensualidade. Essas formas eróticas não têm equilíbrio, porque 
dão ou querem receber em excesso. A sexualidade doentia distorce o plano de 
Deus para os seres humanos. Ela destrói a intimidade e a comunicação. Ela é 
egoísta e em geral expressa o desejo de manipular, controlar e magoar a outra 
pessoa. 

 



A sexualidade sadia é tanto dar como receber prazer na medida certa, sem 
exageros, sabendo-se que a cada novo ato, teremos a oportunidade de 
desfrutar desta bênção que Deus reservou para o casamento.  


