
A Sexualidade da 

Mulher Cristã



Objetivo do Questionário!

 Foi aplicado um questionário em uma 

comunidade evangélica com 

perguntas sobre temas sexuais, a fim 

de se provocar a reflexão, conhecer 

um pouco mais do perfil das 

mulheres a serem ministradas 

preservando a identidade daquelas 

que responderam.

 16 questionários foram devolvidos 

respondidos.



De quem você recebeu suas 

primeiras orientações sobre 

sexo?

 Pais - 0

 Igreja - 3

Amigos - 3

 Televisão - 4

 Livros ou Revistas - 8

Outros – 3 (namorados, pessoas)

Não responderam - 1



Preocupação atual em interferir 

nesta realidade.

 Já conversou sobre sexo (educação 

sexual) com seus filhos?

 Sim – 7

 Não – 8

 Por quê? – Bebê, muito novos, não tem 

filhos (1).



Frases!

 “Porque já é hora de conhecer 

sobre o assunto e porque não 

quero que aprendam com o 

mundo.”

 “É necessário os pais terem esta 

conversa com os filhos desde 

pequenos, e acrescentando 

conforme a idade.”

 “Porque quero que eles saibam 

as coisas da maneira certa, ou 

seja, dentro de casa e não de 

forma errada como foi comigo.”



Expectativas sobre as 1as. 

relações sexuais...

11 relataram medo, dúvidas, 

insegurança, tensão, dor e que 

não se confirmaram as 

expectativas positivas.

 01 não foi respondido

Há alguns relatos de melhora 

com o passar dos anos.



 A ausência de informação clara e 

adequada, pode gerar expectativas 

ilusórias sobre o outro, o ato sexual, o 

orgasmo e a própria sexualidade, além 

de sentimentos de frustração, auto-

condenação, baixo auto-estima, ou 

amargura com relação ao cônjuge e 

esfriamento e distanciamento na 

relação.



Riscos...

 Depositar no outro todas as 

expectativas para que ele nos satisfaça 

ou ainda acreditarmos que nós somos 

totalmente responsáveis pela 

satisfação do outro.

 É preciso haver disposição mútua de 

busca, compromissado um com a 

satisfação do outro, do contrário 

sucumbiremos a uma vida sexual 

apática e infeliz, (1 Cor. 13.5).



Conceitos...
 Sexualidade: Tudo que tem a ver com 

ser homem e mulher; masculino e 

feminino; Como pensamos sobre 

nosso corpo e como nos sentimos em 

relação a ele; Nossos relacionamentos 

uns com os outros; Como crescemos e 

mudamos e como nos reproduzimos;

 Sexualidade = ato sexual = reprodução, 

prazer reprimido, pecado, moralmente 

condenável.



No casamento, o homem podia 
exigir a relação sexual e a mulher 
devia apenas insinuar o seu 
desejo. Cobrava-se desta um 
comportamento reservado e 
recatado. O ato sexual deveria ser 
desprovido de erotismo. Não era 
permitido copular em dias de jejum 
e festa, na menstruação, no pós-
parto, na gravidez, no aleitamento 
e em lugares públicos e sagrados.



 Sobre a posição para a cópula, só era 

aconselhada aquela considerada 

“natural” (a mulher deitada de costas e 

o homem sobre ela). Para alguns 

teólogos, a posição da mulher sobre o 

homem era contrária à natureza da 

primeira, considerada passiva. Ela 

prejudicava  a fecundação, principal 

objetivo do casamento. (período da 

Antiguidade e Idade Média – Platão, 

Aristóteles, Agostinho).



A sexualidade...

 Não designa apenas às atividades e ao 

prazer que dependem do 

funcionamento do aparelho genital, 

mas de toda uma série de excitações e 

de atividades presentes desde a 

infância, que proporcionam um prazer 

que não se pode reduzir apenas à 

satisfação de uma necessidade 

fisiológica.



O que você espera de seu 

marido na relação sexual?

Carinho, intimidade, 

cumplicidade, amor, atenção, 

companheirismo, respeito, 

romantismo, realização, 

compreensão, surpresas, 

paciência, e que isto não se 

limite ao ato sexual. 



E no dia a dia...

Repetição da anterior...

Reclamações, sobre falta de 

tempo, rotina, falta de 

companheirismo e participação 

nos acontecimentos da casa.

Fidelidade, toque físico, tempo

para conversar e orar juntos, 1 

Cor.7.5.



 IMPORTÂNCIA!

 ... do auto-conhecimento através da 

reflexão e da percepção dos sentidos.

 ... da  comunicação (Gênesis 2.25) do 

que se sente, do que se gosta. 

 ... da compreensão e respeito com os 

limites de cada um, as circunstâncias 

da vida moderna fazendo uso da 

criatividade.

 ... de desaprender os conceitos 

equivocados 

 ... do posicionamento. 



Comunicação

 O homem pode desconhecer as formas 

de excitar a mulher, porque a mulher 

não se expressa acreditando que o 

homem sabe tudo em relação ao sexo 

ou deveria saber tudo com relação a 

ela, adivinhar seus pensamentos e 

necessidades mais íntimas e acaba por 

não verbalizar as carícias que gostaria 

de receber.



 Por outro lado, as mulheres tem a 

sensação de que é impróprio dizer ao 

homem o que ela gosta, temendo que 

ele se ofenda.

 Cantares 1.2; 2.5-6, 7.12, 8.3, 8.14.

Precisamos nos conscientizar que 

sexo não é algo que nos acontece, 

mas sim que fazemos acontecer!



Orgasmo – conceito equivocado!

 Muitas mulheres vão para a relação 
tendo o orgasmo como a única meta ou 
objetivo a ser atingido, baseado 
especialmente no que outras mulheres 
descrevem como orgasmo.

 Esse “querer chegar” dificulta ainda 
mais porque acabam esquecendo do 
antes e do durante na relação, não 
permitindo que as coisas aconteçam 
naturalmente.

 Cada mulher deve buscar sua maneira 
de sentir prazer e como chegar ao seu 
ápice!



Posicionamento

 As mulheres são educadas para agirem 

como filhas e mães, sem passar pelo 

estágio de ser mulher.

 Passividade extrema, alienação, ou 

dominação extrema.

 Ambos os cônjuges são responsáveis 

pelo vínculo conjugal.

 Solteiras, divorciadas e viúvas são 

responsáveis pela própria sexualidade.



Perdão

 Sentir mágoa do companheiro por não 

ser compreendida ou amada conforme 

SUA expectativa, sentir-se usada, 

ejaculação precoce, palavras ou 

atitudes do dia.

 Ejaculação precoce PODE estar 

associada a ansiedade de agradar à 

mulher e não saber como.

 Traumas passados.



O que você acha que seu 

marido espera de você na 

cama?

Maior liberdade ou entrega, 
carinho e disposição constante, 
maior procura, compreensão, 
satisfação e/ou realização, 
receptiva, sensível, que tenha e 
dê prazer, amor, respeito, 
desempenho, atenção, 
dedicação.



E no dia a dia,

Carinhosa, concordância, apoio, 

companheirismo, dedicação, 

virtude, zelo no lar, 

compreensão, atenção, 

priorização, menos agitação, 

nervosismo, maior alegria, 

menos cansaço, amizade. 



O que você espera de você na 

cama?

Respostas variaram, mas se 

caracterizaram na expectativa de 

querer realizar, ou satisfazer o 

marido.

 Poucas: realização própria ou mútua.

 Se soltar mais. 

 Fazer o marido compreender as 

necessidades.



Ciclo de Resposta Sexual Humana

 Desejo, ou a vontade o querer fazer 
sexo.

 Excitação, decorre do desejo ou da 
estimulação um do outro. No homem, 
ocorre a ereção, na mulher a 
lubrificação vaginal.

 Fase pré-orgásmica, quando a 
excitação atingiu níveis mais intensos 
e mobilizou o corpo para uma 
sensação maior.



 Orgasmo: Êxtase, onde ocorre a 
descarga de tensão com contração 
rítmica e rápida dos músculos da 
região genital e do corpo como um 
todo. No homem ocorre a ejaculação 
que geralmente vem associada ao 
orgasmo.

 Resolução. Período de intervalo para 
uma nova atividade sexual. A mulher 
pode ter mais de um orgasmo em 
virtude de não necessitar viver o 
período de resolução.



Disfunções Sexuais Femininas

 É a incapacidade física ou psicológica 
de expressar ou de usufruir prazer 
sexual, apontando com freqüência a 
inadequação sexual do casal.

 Alterações do desejo; vaginismo 
(contração involuntária da vagina que 
impede a penetração); anorgasmia; 
dispaurenia (dor na relação);

 Disfunção sexual ou dificuldade para 
viver a sexualidade?



Caminhos...
 Percebermos e reconhecermos nossas 

limitações e procurarmos ajuda.

 Não se envergonhe ou demore.

 A sexualidade é um presente de Deus 

em sua vida. O sexo foi criado como 

algo muito bom para o casal (casado), 

VALORIZE!

 Não busque soluções duvidosas ou 

pecaminosas!



Lembre...

 Entenda que a resposta sexual 

depende de um conjunto de fatores 

para que o desempenho seja 

satisfatório!

 A sexualidade é algo profundamente 

particular, pessoal, e que envolve um 

conjunto de sentimentos, sensações e 

atitudes individuais.

 Esteja alerta para não se desligar do 

sexo, crie espaço para de forma regular 

e criativa exercitar este momento de 

recreio conjugal.



 A freqüência deve ser vivida com 

regularidade para nutrir a relação e 

evitar o desgaste do casal, causado 

muitas vezes por inúmeros 

ressentimentos que são gerados pela 

falta de contato afetivo, psíquico e 

físico.

 Concentre-se em sua excitação. 

 Crie hábitos mais saudáveis: 

alimentação, atividades físicas, higiene, 

corpo, sono, privacidade, romantismo, 

criatividade, diálogo, mudança na 

rotina.



 Aceitação com as mudanças através do 

passar dos anos.

 “A grandiosidade do sexo vai além da 

satisfação física do desejo e da 

sensação de prazer alcançada e 

também não deve ser considerada 

como meio exclusivo do casal para 

obter felicidade. O vínculo deve ser 

fortalecido pelo respeito, amor, 

carinho, levando a um relacionamento 

íntimo mais prazeroso e assim, 

satisfazendo ambos os cônjuges! 1 

Coríntios 7.3



Deseje tempos novos em sua 

sexualidade...



Aguarde, cuide-se, ame-se, 

desfrute da vida com você!


