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INTRODUÇÃO

Definições



Ø Sexo Biológico: Externamente, as meninas, 
quando bebês, são identificadas pela presença 
da vulva, vagina e clitóris e os meninos pelo 
pênis e a bolsa escrotal.

Ø Identidade de Gênero e Papel Sexual: Por 
meios de gestos, palavras, brincadeiras, prêmios 
e castigos, a família, a escola e a mídia passam 
para a criança informações e modelos que 
ensinam como eles esperam que um menino ou 
uma menina se comporte.



Ø Identidade Sexual: A identidade sexual é o que o 
indivíduo acredita ser. E isto é um processo de 
construção psicológica que envolve o sexo biológico 
e o comportamento social.

ØOrientação Sexual: direção para qual se inclina este 
desejo, de acordo com o gênero pelo qual a pessoa 
se sente atraída. Desta forma, existem três tipos de 
orientação sexual: heterossexual, quando se deseja 
pessoas do sexo oposto; homossexual, que é desejo 
por alguém do mesmo sexo; e bissexual, quando se 
deseja pessoas de ambos os sexos.



INTRODUÇÃO
Seres 

Assexuados















"Precisamos de uma flexibilização 
desses significados, dos papéis, e 

refletir o que realmente é da 
mulher e do homem, com 

tolerância e múltiplas 
possibilidades.”

Laura Muller, sexóloga.



Porque os pais 
devem falar de 
sexo com seus 

filhos???



Definição por Deus



Permita que Deus defina 
nossa sexualidade, e não 

a cultura!

Confira: Gn 2:15-18; Pv 31:10-31; 
Ef 5:21-31; 1 Pd 3:1-7; 1 Tm 3; Tito 

2:1-5



Tratar do assunto gera confiança, e não 
é preciso ser especialista para isso.

Objetivo: uma vida de integridade 
sexual. Isso só desenvolve quando os 
pais  ensinam, dialogam e dão exemplo 
de uma vida sexual centrada em 
valores.



11 Livros que discutem gênero
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Distinção do Sexo 
Projetado por 
Deus e o que 
vemos hoje.



O Sexo no plano de Deus, constitui uma 
oportunidade para duas pessoas, 
homem e mulher, criados à Sua 
imagem, refletirem a Sua glória, 

reproduzir novas imagens e desfrutar do 
prazer que Ele, como bom Pai, preparou 

para o casal.
Cabe a nós protegermos a santidade e a 

beleza de sexo dentro do casamento.



O sexo existe para 
refletir aspectos da 

imagem de Deus no ser 
humano. 

Gn 1.27; Gn 5:1-3; Gn 1:28



O sexo existe para o 
prazer e a satisfação de 

desejos profundos do ser 
humano. 

Gn 2:18; Cantares



O que não é o 
projeto Divino?



Qualquer relacionamento 
sexual que não seja entre um 
homem e uma mulher, unidos 

por aliança, foge ao plano 
bíblico. 



Sendo assim:
• Homossexualismo (unidade sem diversidade)

• Imoralidade (unidade sem aliança)

• Pornografia (exploração sem compromisso) 

• Bestialidade (diversidade sem unidade) 

São aberrações que pervertem a imagem de 
Deus e o Seu plano para nossa sexualidade.



PERGUNTAS ? ! ?
Ai, ai, ai!



Perguntas 2 anos:
ü Papai, por que o seu pênis é grande e o meu é 

pequeno?

ü Por que a mamãe faz xixi sentada e eu de pé?

ü Por que não posso fazer xixi onde eu quiser?

ü Por que não posso dormir com vocês?

ü Posso ver você pelado?



Perguntas 3 a 4 anos:
ü Posso fazer xixi de pé, como meu irmão? 

(menina)
ü Por que o pênis do Rafael é diferente do 

meu?
ü O que é isto embaixo do meu pênis?
ü Por que meu pênis ficou duro?
ü As meninas têm pipi?
ü Mamãe você tem pipi?



Perguntas 3 a 4 anos:
üPor que vocês fecham a porta do quarto ou o 

que vocês estavam fazendo na cama? Posso 
ver?

üPor onde os bebês saem?
üComo eu nasci?
üE para sair da barriga demora? Como eu comia 

lá dentro?
üOnde eu estava antes de entrar na sua 

barriga?



Perguntas 5 anos:
üComo nascem os bebês?

üComo os bebês entram na mamãe?

üO papai tem bebê dentro dele?

üO que é camisinha?



Perguntas 6 anos:

üPor que meu pipi é tão pequeno?

üPosso entrar no banheiro quando 

você está tomando banho?

üComo é que se beija?



Como responder aos 
questionamentos?















Precisamos instruir a 
dizer...

Não!!!
Não!
Não
Não





Dicas para conversa com os mais 
velhos:

1. Ensine seus filhos sobre os perigos do pecado 
sexual - Pv 5.1-6

2. Certifique-se que seus filhos compreendam as 
consequências do pecado sexual – Pv 5.7-14

3. Mostre a eles que foi Deus quem criou o sexo 
e que o sexo é bom desde que desfrutado no 
contexto apropriado e segundo a orientação 
bíblica – Pv 5.15-20



4. Ensine seus filhos que o pecado sexual é 
escravizador – Pv 5.21-23. Quem se rende às 
tentações sexuais se torna prisioneiro do próprio 
pecado;
5. Faça seus filhos entenderem que a queda na 
tentação sexual começa no coração – Pv 6.25; 7.25
6. Mostre a seus filhos que a chave para resistirem 
à tentação sexual é manter o coração puro – Pv
39.9; Sl 119-9

Dicas para conversa com os mais 
velhos:



Prática
• Liberdade Apropriada - Pv 29.15;

• Demonstrar carinho por meio de contatos 
físicos;

• Palavras de afirmação e encorajamento - Ef 
4.29;

• Ensino Formal e Informal - Dt 6.4-9;

• Promova também Encontros Particulares;

• “Rito de Passagem”.



Mas e você?



Conclusão
Como e quando falar de 

sexo com seus filhos?



“buscando em primeiro lugar 
o Reino de Deus, e Sua 

justiça.” (Mt 6:33)
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