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“Quando você aperfeiçoa 

o casamento, a regra é 

que sua vida sexual 
melhore. Quando melhora 
sua vida sexual, é normal 

melhorar o restante do seu 

casmamento. As duas 
coisas estão intrinsicamente 

ligadas, de modo que 

empreender mais esforço 
em qualquer uma das áreas 

é um ótimo 

investimento.” Kevin Leman –

Entre lençóis



Porque falar sobre????
Problemas 
sexuais ou no 
Relacionamen
to Íntimo

50% dos 

casamentos 

sofrem

Conflitos e 
discórdias 
conjugais



.... e Deus nisso tudo?????

 ..... Simplesmente podem acabar em 

EMOÇÃO/ATITUDE ERÓTICA ao invés de AMOR e 
PRAZER SEXUAL

Casamento

• ..... Não é propósito de Deus para o 
casamento....

..... Deus criou o SEXO....  

Reprodução faz parte dos 
planos de Deus...



Relacionamento íntimo: Sexo
base bíblica

. 1. Criado por Deus: 

✓Gênesis 1:27 e 28; 2: 24 e 25  .... Multiplicação 
significa NUDEZ e Intercurso Sexual 

(coito/transa/sexo)

✓ Hebreus 13:4 – “o coito no casamento é digno de 
honra entre todos e sem mácula” LaHaye – O Ato 

Conjugal

✓ “É evidência da bondade divina que podemos 
expressar louvor e gratidão” – Garry Collins/1995



 2. Propagação e Prazer

 Propagação –

✓ Gênesis 4:1 - .... “adquiri um varão com auxílio do Senhor”...

 Prazer –

✓ Cantares 7:1-10

✓ Provérbios 5:18 e 19

✓ I Corintios 7: 2 a 5 – ler a bíblia .... 
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3. Feito para o casamento:

Jesus: 

✓Mateus 19:4-6

✓ I Corintios 7:1-9

✓ I Tessalonicenses 4:1-8
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4. Atenção para a promiscuidade sexual:

✓ Provérbios 5: 1-11; 20 e 23

✓ Provérbios 6: 23-33

✓ Provérbios 7: 5-27

✓ I Tessalonicenses 4: 1-8

✓ 2 Timóteo 2: 22

Relacionamento íntimo: Sexo
base bíblica



Esse cara sou eu -Roberto Carlos

O cara que pensa em você toda hora

Que conta os segundos se você demora

Que está todo o tempo querendo te ver

Porque já não sabe ficar sem você

E no meio da noite te chama

Pra dizer que te ama

Esse cara sou eu

O cara que pega você pelo braço

Esbarra em quem for que interrompa seus 

passos

Está do seu lado pro que der e vier

O herói esperado por toda mulher

Por você ele encara o perigo

Seu melhor amigo

Esse cara sou eu

O cara que ama você do seu jeito

Que depois do amor você se deita em seu 

peito

Te acaricia os cabelos, te fala de amor

De manhã você acorda feliz
Num sorriso que diz
Esse cara sou eu
Esse cara sou eu

Eu sou o cara certo pra você
Que te faz feliz e que te adora
Que enxuga seu pranto quando você chora
Esse cara sou eu
Esse cara sou eu

O cara que sempre te espera sorrindo
Que abre a porta do carro quando você vem 
vindo
Te beija na boca, te abraça feliz
Apaixonado te olha e te diz
Que sentiu sua falta e reclama
Ele te ama

Esse cara sou eu
Esse cara sou eu
Esse cara sou eu
Esse cara sou eu
Esse cara sou eu
Esse cara sou eu



 Música….

 Quando o sexo more no casamento, o Homem perde algo

muito importante: A CONVICÇAO DE QUE PODE AGRADAR SUA 

ESPOSA FISICAMENTE. 

 A Mulher Perdue: a satisfação de ter um 

homem fascinado por sua beleza
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..... Se entendido 

isso ... Estamos 

agora na 

página de 

Deus... Em busca 

de uma boa 

vida sexual...

Esposas – Um marido sexualmente satisfeito ....

✓ Fará qualquer coisa por você –

✓ Tarefas – sempre disposto; satisfação de uma necessidade 
quimicamente básica

✓ É um mandamento bíblico – I Cor 7: 3-5 

✓ Cumprir o mandamento, orar e obedecer de novo...

✓ Ajuda ele a viver uma vida santa –

✓ Se sentirá bem em relação a si mesmo –

✓ Herói da esposa, em tudo... Mesmo não tendo ou sendo o 
tipo ... Ele quer saber que pode deixá-la “louca” 

✓ Trabalhará com vigor e propósito incomparáveis –

✓ Gera confiança, é energia, sou o provedor da minha família

✓ Aprecia as coisas importantes da vida –

✓ Centrados em casa e não fora /rei feliz



Românticos  -Vander Lee

Românticos São Poucos
Românticos São Loucos Desvairados
Que Querem Ser O Outro
Que Pensam Que O Outro é O Paraíso

Românticos São Lindos
Românticos São Limpos E Pirados
Que Choram Com Baladas
Que Amam Sem Vergonha E Sem Juízo

São Tipos Populares
Que Vivem Pelos Bares
E Mesmo Certos Vão Pedir Perdão
Que Passam A Noite Em Claro
Conhecem O Gosto Raro
De Amar Sem Medo De Outra Desilusão

Romântico

É Uma Espécie Em Extinção

Romântico

É Uma Espécie Em Extinção

Românticos São Poucos
Românticos São Loucos Como Eu
Românticos São Loucos
Românticos São Poucos Como Eu, Como 
Eu,

Como Nós....

Música ….



..... Se entendido isso ... Estamos 

agora na página de Deus... Em 

busca de uma boa vida sexual...
Maridos – Uma esposa sexualmente satisfeita ....

✓ Percebe no olhar para ela... 

✓ Ele se satisfaz com a satisfação dela; ela sabe que o marido descobriu ela...; 

fui conquistada!!!!

✓ Reconhece a sua autoridade ...

✓ Ve nele o servir, proteger e o dar prazer...; quem está ganhando no 

casamento???

✓ É encontrada também fora da cama –

✓ Louça, crianças, consertos...; 

✓ Mulheres mais ativas na no quarto e homens mais ativos em outros lugares

✓ O bom amante se esforça tanto fora como dentro do quarto.



Diferenças….

Diferenças entre 

Homens e Mulheres
Machos e fêmeas

Maridos e Mulheres
Entre amantes…



 Tão diferentes mais e aí???????? 

 Video – Claudio Duarte…
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 O maior inimigo do sexo…

 Não é o aumento de peso

 Não é a falta de informação

 Não são os problemas financeiros

 Nem ter filhos pequenos em casa…

 …. Impotência…. NÃOOOO.

Entre as mulheres é …

Cansaço
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 O maior inimigo do sexo…

 Não é a falta de informação

 Não são os problemas financeiros

 Nem ter filhos pequenos em casa…

 …. Impotência…. NÃOOOO.

 Cansaço!!!!!!! Nãooooo

Entre as homens é …

Falta de imaginação das 
mulheres!!!
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 O que fazer?

 Mude a agenda

 Fujam… cuide de detalhes…

 Faça sacrifícios… não abra mão das “boas coisas da vida”

 Declare seu desejo… pelo corpo, pelo tempo juntos…

 Sintam-se procurados um pelo outro..

 Precisa de TEMPO, ENERGIA E PERSPICÁCIA… para conseguir procurer o 

marido e ….. Também a esposa…
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Conselhos…
 Mulheres…..

 Por que não agora, e por que nao aqui?

 Conheça seu marido …  anatomicamente… 

 Conheça as reações dele … se specialize nisso…

 Ele não tem agenda…. Sempre pronto!!!!!  

 Eles são Estimulados pelo que veem…  

 mais importante que seus dotes físicos …. É a sua attitude…. Não o deixe na
geladeira…

 Defenda seu marido nas conversas com as amigas…

 Linguagem criativa – não são apenas ouvidas mas saboreadas, examinadas e 
celebradas…

 Não atiçar para depois cair fora…. Bomba!!!!!!!

 Ajude seu marido a agradá-la…

 “Salmão morto”  - tente ser compreensiva… eles tentam superar isso… mas… 
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Conselhos…
 Homens…..

 Limpeza é importante-

 Sutil é melhor…. 

 Deixe que seu dedos falem…

 Eles não são tão sensíveis quanto você achava…

 Faça AMOR com ela - preliminares – descubra formas de fazer que sua

esposa saiba que você a deseja mais do que deseja o SEXO

 Descubra o que a faz vibrar…. Especiais..

 Frequência – testosterone… ajuste para menos…

 Fantasias…
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Finalmente…..

Saiba que …..

Dentre todos os bilhões de 
homers/mulheres na face da terra, 

sua esposa/marido escolheu

VOCÊ!!!!

Relacionamento íntimo: Sexo


