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Sexo no Casamento 

Tudo o que Deus faz é bom, mas existem coisas que são 

muito mais atacadas do que outras, e, uma das 

maneiras de descobrir a importância de algo criado por 

Deus é pelo quanto Satanás se esforça para corromper 

aquilo. Não podemos negar que família é algo 

extremamente atacado, distorções e inversões de 

valores são coisas que vemos constantemente na 

sociedade “moderna”, consequentemente outra 

criação de Deus extremamente deturpada e 

corrompida é o sexo, e é sobre isso que vamos falar 

hoje. 

Para começar (e mesmo sendo bem óbvio) sexo não é 

pecado, distorções criadas pelo homem sobre 

sexualidades que são. Podemos fazer um paralelo 

entre a alimentação e gula, precisamos nos alimentar 

diariamente, mas em excesso e de forma desnecessária 

é caracterizado gula e desta forma se torna pecado. 

Outra coisa que precisamos entender é que o sexo foi 

criado para ser um ato exclusivo do casamento, pelo 

simples fato de que ele é a consumação do casamento, 

um casamento sem sexo não é nem mesmo 

reconhecido. 

“Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à 

sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.” 

Gênesis 2:24 

 

Vemos acima que é uma aliança de sangue feita entre 

ambos, um pacto, não é somente uma assinatura de 

um documento, até porquê esta formalização em 

cartório nem existia tempos atrás. Neste contexto, 

também é importante citar que qualquer relação 

sexual fora do casamento é um pecado considerado 

como imoralidade sexual, de forma simples neste 

estudo, podemos classifica-lo de duas formas: 

• Antes do casamento (Fornicação/prostituição) 

• Fora do casamento (Adultério/prostituição) 

Para ser bem objetivo, a diferença entre prostituição 

como ofício e a prática do sexo fora do casamento é 

somente a moeda de troca, uma pessoa que se 

prostitui por exemplo, executa seus serviços em troca 

de dinheiro, já uma outra que pratica o sexo fora do 

casamento recebe como moeda de troca o prazer. 

“O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal, 

conservado puro; pois Deus julgará os imorais e os 

adúlteros.” 

Hebreus 13:4 

 

A pureza citada é a prática correta e contínua do sexo 

dentro do casamento, portanto, o sexo se for praticado 

fora do casamento é pecado, e, se não for praticado 

dentro do casamento, também é pecado. 

Para mantermos esta área tão importante no nosso 

casamento de forma saudável, é preciso ter um 

equilíbrio e atenção com detalhes que passam 

desapercebidos com o passar do tempo, mas que 

fazem muita diferença no relacionamento. Algumas 

coisas que precisamos nos lembrar constantemente: 

1. Sexo é um presente de Deus e glorifica a Ele 

quando praticamos da maneira correta.  

2. Não é somente para multiplicação, mas 

também para o prazer do casal. PV 5:15-19 

3. É uma forma de celebrar o amor, desfrutar a 

vida com a pessoa que amamos.  EC 9:9 

4. Pode ser considerado um “termômetro” do 

casamento. Se a saúde do relacionamento não 

estiver bem, muito provavelmente a vida 

sexual será impactada. Muitas vezes e sem 

perceber o casal para de ter relação sexual por 

muito tempo e isso é extremamente perigoso, 

não podemos deixar de lado nossos deveres 

conjugais. 1 CO 7:3 

5. Precisa ser praticado com respeito e afeto. 

Muitos não investem tempo, não criam 

momentos especiais e não se preocupam em 

nada para favorecer um “clima”, como se 

fossem práticas de pessoas “carnais” ou pelo 

simples fato de não haver interesse com este 

tipo de coisa, que geralmente são tão 

importantes para as mulheres, por exemplo. A 

bíblia nos mostra muito sobre este “preparo”, 

elogios, conquista, paixão e etc. No ato sexual 

temos que nos preocupar em satisfazer um ao 

outro. CT 7:1-12  

6. Necessário que haja equilíbrio e que se 

cuidado para não extrapolar limites. Pessoas 

que não se controlam nesta área também 

podem criar muitos problemas dentro do seu 

casamento. 1 TS 4:4-5 

7. A prática também faz bem para o humor, bem 

estar, coração, sono, hormônios e etc. 

Temos tantas outras coisas que o sexo gera de 

benefício para o casamento e que não podemos deixar 

que o tempo apague esta “chama”, por isso, analise 

seu relacionamento, veja o que pode ser ajustado de 

acordo com a palavra de Deus e tenha momentos 

maravilhosos com seu cônjuge! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/27/45,46+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/27/45,46+
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Desafio da Semana 
 

Aos Casados: Mesmo que exista dificuldades para lidar com 

isto, conversem abertamente sobre situações que precisam 

ser melhoradas no relacionamento sexual de vocês. 

Feedbacks são importantes, até mesmo após uma relação, 

diga o que foi bom e o que não foi bom, vai ajudar a melhorar 

o casamento de vocês. 

Noivos/Namorados: Segurem a onda e aguardem o 

momento certo, não caiam na armadilha da prostituição pois 

isso pode trazer impactos futuros desnecessários para sua 

vida. 

Texto para meditarem juntos 
 

1 Coríntios 7:3-5 e Provérbios 5:15-19 


