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SEXO NO CASAMENTO 

SEXO NO CASAMENTO – UM MANDAMENTO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- Por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O 

marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a 
mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim 
o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a 
mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, 
para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não 

terem domínio próprio. 1 Coríntios 7:2-5 
 
O QUE O SEXO SIGNIFICA PARA O HOMEM E PARA MULHER  

1. Satisfaz seu desejo sexual 
2. Satisfaz seu senso de masculinidade e feminilidade (se sente desejado(a) e amado(a)) 
3. Aumenta o amor um pelo outro 
4. Reduz as tensões no lar  

 
BENEFICIOS DO SEXO 
- Produz ........................... - esta substancia reduz a sensibilidade a dor. 
- Rejuvenesce a .......................... - o orgasmo aumenta a produção de hormônios que melhoram 
o brilho e a textura da pele. 
- Melhora o ...................... - efeito calmante 
- Reduz o ............................ - equilibra cortisol no sangue 
- Aumenta a ...................... - melhora a defesa do organismo. 
- Produz ............................. - hormônio que intensifica os laços afetivos, confiança e reduz o  

medo.  
 

ATENÇÃO PARA O AMBIENTE FÍSICO - Pv 7:14-21 
- preparação .......................................................................................................... 
- privacidade do casal ............................................................................................ 
- conforto ................................................................................................................ 
- higiene ................................................................................................................. 
- roupa adequada .................................................................................................. 
 
FASES DO ATO SEXUAL  
1-.............................................. 
- Preliminares, carinho, beijos.  
 
 
2-Tempo de maior ...................................... 
- Tocar e beijar partes mais intimas, seios, clitóris intumesce e pequenos lábios aumenta de 

volume.  
 
3-........................................ 
- Ápice da excitação. 2 tipos – clitoriano (70 % das mulheres) e vaginal 
- Como identificar: 
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• Pouco antes houve: clitóris cresce, lubrificação aumenta, dilatação do canal vaginal, 
mamilo endurecido; frequência cardíaca e respiratória aumentam. 

• Contrações involuntárias na musculatura vaginal. 
• A vagina vai se contraindo. 
• Dura em torno de 10 segundos. 
• Depois disso, a vagina relaxa e sofre pequenas contrações involuntárias. 
• O corpo fica relaxado, quase que anestesiado. 

 
4-............................................. 
- Logo após o orgasmo. Não levantar correndo. Fazer carinhos e expressões de amor. 
 
 
DESTRUIDORES DE LIBIDO 
1.Falta de ..................... e .......................... 
2.Mágoa 
3.Medo de ...................................... 
4.Dor no ato sexual 
5.Maus ................................... 
6.Doenças em geral 
7.Medicamentos antidepressivos, hipertensão, queda de cabelo. 
8.Preocupações ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVALIAÇÃO 

- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na 

semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0. 
 

- Valor do teste desta matéria: 7,5          - Apostilas preenchidas: 2,5 

                                           

 


