
14 – VIDA ÍNTIMA V 
Relação Sexual 

 
Basicamente são três as fases que compões uma relação sexual completa: 
preparação, clímax e relaxamento. 

 
1. FASE DE PREPARAÇÃO 
 
Pode ser chamada também como fase dos estímulos. Este período, com 
certeza, determinará o sucesso da relação como um todo. O marido sábio e 
habilidoso dará toda atenção a esta fase, para conduzir a esposa ao estágio do 
prazer máximo. Da mesma maneira, a esposa deverá embriagar o seu marido 
com carícias. “Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua 
mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo 
tempo; embriaga-te sempre com as suas carícias.” (PV 5.19-19). 

 
Saber explorar as áreas erógenas existentes no corpo tanto da mulher como 
do homem é a arte que deve ser aperfeiçoada ao longo da convivência 
conjugal. O inicio do casamento oferece oportunidades de aprendizagem e 
descobertas. Com o decorrer dos anos, o casal vai se tornando mais habilidoso 
e mais conhecedor da prática de oferecer e receber prazer. 

 
Deus diz em Oséias 4.6: “O meu povo está sendo destruído por falta de 
conhecimento”. Muitos casamentos são destruídos por falta de esclarecimento, 
especialmente no que diz respeito à vida sexual. Se parafrasearmos o texto de 
Paulo, em Cl 2.16-23, poderíamos dizer: “Ninguém, pois, vos julgue por causa 
da vossa intimidade. Tenha cada um diante de Deus um relacionamento cujos 
limites devem ser o amor doador, o respeito mútuo, a realização plena do outro 
e, sobretudo, a glória de Deus”. 
 
2.  O CLIMAX DA RELAÇÃO - ORGASMO 

 
O orgasmo passa por uma transformação durante o período preparatório, 
chegando ao clímax do prazer quando o homem ejacula e a mulher 
experimenta, além de outras sensações, as contrações rítmicas da vagina. 
“Não existe outra experiência que se compara à sua intensidade extasiante ou 
ao tremendo prazer que proporciona.” (The Power Sexual Surrender de Marie 
N. Robinson e O Ato Conjugal de Tim LaHaye). 
 
A mulher tem capacidade de experimentar mais de um orgasmo durante uma 
relação. Através de estimulação do clitóris, muitas mulheres chegam a 
experimentar o que poderíamos chamar de orgasmo clitorial. Isso proporciona 
grande dose de prazer, preparando-a para o orgasmo simultâneo, quando 
ocorre a penetração do pênis na vagina. Nesse momento, ela desfruta a alegria 
de chegar junto com seu amado ao “topo da montanha”. 
 
 
 
 
3. RELAXAMENTO 



 
Esta terceira fase deve ser tão satisfatória quanto as anteriores, depois de ter 
explodido todas as tensões prazerosas através do orgasmo. Aqui, o orgasmo 
entra no processo de relaxamento. É importante considerar as diferenças entre 
o homem e a mulher também nesta fase. Para o homem, após a ejaculação, 
tudo esta resolvido. Relaxamento muscular e perda da ereção caracterizam 
este estágio. Sendo ele, menos emocional, poderá adormecer imediatamente, 
como se não se importasse mais com a esposa. Contudo, ele deve se 
conscientizar de que sua esposa continua a conservar o calor da relação por 
mais tempo. Ela se sente mais propensa a atitudes de carinho ou palavras de 
afeto, pois a sua alma está inteiramente satisfeita e convertida ao marido. Seu 
orgasmo, clitóris, seios e mamilos vão voltando às condições normais. 

 
FATORES POSITIVOS QUE BENEFICIAM A SEXUALIDADE (SL 128.1-3). 
 
1. BÊNÇÃOS 
√   Companheirismo, unidade física, emocional e espiritual. 
√   Procriação, prazer e gozo conjugal, mesmo na idade madura. 
√   Satisfaz  o instinto sexual de ambos, aumenta o amor. 
√  Sacramenta a suprema experiência da vida conjugal, porque reduz as 
tensões do lar. 
 
2. FAZER AMOR É BOM (citados na conferência de Ginecologistas em 
Paris, em 1987) 
 
√ Melhora o humor – diminui a ansiedade e o prazer influencia a produção de 
dopamina, que produz bem estar no cérebro, passando para os músculos . 
 
√ Descontrai os músculos – é quando existe carinho sobre a pele, 
produzindo estímulos que chegam ao sistema nervoso, gerando efeito 
relaxante e maior hidratação da pele. 
 
√ Estimula a circulação sanguínea – no momento de grande prazer, as 
artérias se dilatam, passando maior volume de sangue e produzindo a sessão 
de bem-estar. 
 
√ Exercita o coração – o ritmo cardíaco sobe de 70/80 pulsações por minuto 
para 110/180, quando atinge o orgasmo, ajudando a evitar doenças 
cardiovasculares. 
 
√ Ajuda a manter o peso – cada relação faz perder, em media, 200 calorias, o 
equivalente a meia hora de tênis, diminuindo os ataques à geladeira. 
 
√ Melhora o sono – as carícias no corpo liberam endorfina, que tem poderes 
calmantes e tranqüilizantes. 
 
√ Desenvolve o estresse positivo – boa parte das substâncias necessárias 
na relação são produzidas pelas supra-renais, glândulas localizadas acima dos 
rins, que funcionam melhor sobre a influência do prazer e alegria no sexo, 
gerando a cortisona, substância que age contra a depressão. 



 
3. CONCELHOS PARA MELHORAR O RELACIONAMENTO SEXUAL 
 
√   Nunca seja egoísta (1º Co 7.3-5). 
 
√   Elimine os complexos através de oração e compreensão. Agradeça a Deus 
pelo sexo. 
 
√   Descubra uma comunicação franca nessa área e viva um clima de absoluta 
democracia. 
 
√   Lembre-se: o estresse e a tensão de um problema podem ser a causa do 
fracasso. 
 
√   Reserve tempo e privacidade para o exercício de ambos. 
 
√   Asseio corporal é uma necessidade de ambos. 
 
√ Sejam criativos e encontrem posições mais confortáveis e prazerosas. 
 
√   Procure agradar sexualmente. 
 
√   Desenvolva afeição, carinho e amor. 
 
√   Procure ajuda: 

▪   Aconselhamento pastoral de casais. 
▪   Psicólogo cristão na área familiar. 
▪   Médico sexólogo, ginecologista, urologista e outros especialistas 

para problemas físicos. 
 

 
Se você sente que o sexo é sujo e você teme desfrutá-lo, Jesus também 
sara estes sentimentos. 
 
Agora que você sabe que o sexo protege o coração, eleva a auto-estima e 
melhora o humor, peça perdão a Deus pelos seus erros e perdoe o seu 
cônjuge pelas suas falhas, pois, Deus deseja que você desfrute da satisfação 
que Ele planejou para você. 
 

“O toque físico e o sexo são forças poderosas, para o bem ou para o mal, 
depende de como se escolhe expressá-los”. 


