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                ASSUNTOS: 
 
- COSMOVISÃO 
- ASPECTOS BIOLÓGICOS 
- SEXO NA NATUREZA 
- SEXO SER HUMANO 
- TEOLOGIA DESEJO SANTO 
- PLANO DE DEUS PARA SEXUALIDADE HUMANA 
-TEOLOGIA DESEJO COBIÇOSO 
 
 



NOME DO CURSO 

Nome do professor 

Introdução : 
 
Cosmovisão atual mundana = pós moderna:   
Verdade relativa 
 
 
Cosmovisão  Bíblica:  
Verdade está na palavra de Deus 
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                   BIOLOGIA : 
 
1 - EMBRIOLOGIA 
 
2- ANATOMIA – GENITAL FEMININA 
                          
                          - GENITAL MASCULINA 
 
3- FISIOLOGIA SEXO/REPRODUÇÃO 
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SEXO NA NATUREZA: 

 
- Finalidade         preservação das espécies/por isso impulso 

sexual tão forte 
 
- É a energia ¨ biológica¨ mais poderosa que existe 
 
- É a única energia natural capaz de gerar vida 
 
- É através dela que nos tornamos parceiros de Deus na criação   
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Sexo ser humano : 

 
- A mesma finalidade tópico anterior 

 
- Diferença           o ser humano é o único animal que além da 
procriação , usa o sexo  como fonte de prazer e  expressão de 

amor 
- Poucos descordariam que uma coisa muito mais complexa 
ocorre na conduta sexual dos seres humanos do que na dos 
animais 

-  As pessoas possuem a capacidade de resistir a impulsos 

biológicos, não importa quão poderosos possam ser, porque 
podem ter propósitos motivacionais mais elevados. Os animais 
não. 
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DEUS :  A criação e o sexo : 
 
Gn1: 27¨  Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus 
o criou; homem e mulher os criou.¨ 
Gn1: 28 ¨ Deus os abençoou, e lhes disse: sejam férteis e 
multipliquem-se! 
Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu e sobre  todos os animais que se movem 
pela terra¨ 
 
Implicações           em toda criação, desde o primeiro dia, fomos as 
únicas criaturas com a semelhança de Deus 
 Ordem divina              procriem/subjuguem/dominem     
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 O trabalho de Deus na criação é chamado repetidas vezes de 
bom, exceto:  
No sexto dia em que ¨ O Senhor Deus declarou: não é bom que o 
homem esteja só, farei alguém que o auxilie e corresponda ¨ Gn 
2:17 
 Deus criou Eva correspondente sexual para Adão, 
perfeitamente apropriada, um complemento adequado: uma 
fêmea para corresponder a masculinidade de 
Adão (macho – fêmea = distinção de gêneros) Em seguida o 
complemento divino: 
¨ Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era MUITO BOM¨       
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 ¨ O SEXO É MUITO BOM ¨ 
 
 
GN2:24 ¨ Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se 
UNIRÁ a sua mulher e serão UMA SÓ carne ¨ 
 
Conclusão: Eles foram criados para ser ¨ uma só carne ¨ 
mesmo sendo gêneros definidos e distintos(homem e mulher) 
numa união profunda. Essa pluralidade e, ao mesmo tempo, 
essa unidade  essencial refletem a essência do Deus Triuno.  
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PLANO DE DEUS PARA A SEXUALIDADE HUMANA : 
 

Mt 19:4 ¨ Jesus respondeu: ¨ Vocês não leram que, no 
princípio, o CRIADOR, os fez homem e mulher e disse: Por 
essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá à sua mulher, 
e os dois se tornarão uma só carne?. Assim eles já não são 
dois, mas sim uma só carne. Portanto o quê  Deus 
uniu,ninguém separe.¨ 
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    Portanto o desejo sexual no casamento é SANTO e o 
casamento é o contexto planejado para a satisfação 
deste desejo dado por Deus. Ele quer que exerçamos 
nossa sexualidade no plano de companheirismo, numa 
parceria de vida. Que nós nos deleitemos e usufruamos 
dos prazeres que uma vida sexual saudável, segundo à 
vontade de Deus, pode nos trazer. Ele ordena para que 
sejamos um só, numa entrega completa tanto espiritual e 
também dos nossos corpos.          

 

 

 



NOME DO CURSO 

Nome do professor 

TEMOR DO SENHOR           EM PRIMEIRO LUGAR VEM 
DEUS 
 
¨ Porque dele, por meio dele e para ele são todas as 
coisas. A Ele,pois, a Glória para sempre ¨ Rm11:39 
  
¨ Portanto quer comais, quer bebais ou façais outra coisa 
qualquer (SEXO), fazei tudo para glória de Deus ¨ 
1Cor10:31 
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            EROTISMO X PORNOGRAFIA : 
 

 
Erotismo              é o conjunto de sensações e estímulos que nos 
impelem à atividade sexual. Num relacionamento sexual sadio, os  
estímulos eróticos, como beijos e carícias , fazem parte do ¨ jogo 
do amor ¨ e levam a sensações muito agradáveis e 
benéficas. Ler 1 Tm 4:4 e Tt 1:15 
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    Pornografia            é o mau uso do erotismo e do  sexo, 

levando a práticas sexuais erradas e pervertidas. É 
pecaminoso!!!! A motivação fisiológica para satisfação sexual 
não é mais controlada por razões imaculadas. O desejo agora 
é auto-satisfação que brota do desejo cobiçoso no lugar do 
desejo de agradar seu par no cumprimento do ¨muito bom¨ 
de Deus. 
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   Importante: a confusão entre erotismo e pornografia 
tem levado muitos crentes a deixarem de exercer e 
aproveitar as práticas eróticas normais, como se o 
erotismo fosse pecaminoso.                 
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MUNDO 

MAU USO DO SEXO 

PECADO 

TENTAÇÃO 

DESEJO COBIÇOSO 

ESCRAVIDÃO SEXUAL 

MENTE 

IDOLATRIA 

SATANÁS 

CORAÇÃO 
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¨ QUANDO ALGUÉM FOR TENTADO, JAMAIS PODERÁ 
DIZER: ESTOU SENDO TENTADO POR DEUS. POIS DEUS 
NÃO PODE SER TENTADO PELO MAL, E A NINGUÉM 
TENTA. CADA UM, PORÉM, É TENTADO PELO PRÓPRIO 
MAU DESEJO, SENDO POR ESTE ARRASTADO E 
SEDUZIDO. ENTÃO ESSE DESEJO, TENDO CONCEBIDO, 
DÁ A LUZ O PECADO, E O PECADO, APÓS TER SE 
CONSUMADO GERA A MORTE . ¨ 
 Tg 1:13-15 


