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ENTO – SEPULTURA DO SEXO?  
Por: Gilson Bifano

 

A revista Newsweek na última semana de junho trouxe, como matéria de capa, uma 
reportagem bastante interessante. “Sexo.: Não! Somos casados”, era a chamada para o artigo 
principal. 
 
Pesquisas, segundo a Newsweek, apontam que 113 milhões de casais americanos estão tendo 
uma vida sexual medíocre. De 15 a 20% dos casais têm, não mais, do que 10 relações sexuais 
por ano. 
 
O que está acontecendo? Será que o casamento tornou-se uma espécie de sepultura do sexo? 

ente” é apenas encontrado em relações extra-conjugais? Sem dúvida, são perguntas que devem ser 

icar as causas de uma vida sexual medíocre que muitos casais, inclusive cristãos, estão tendo. 

ntar algumas dessas causas. 

egundo nossa visão, é um completo desconhecimento sobre sexo e sexualidade. Muitos casais estão 
a da vida conjugal por pura desinformação sobre o assunto. Não lêem, não se informam e 
 deixam de usufruir todo o prazer e beleza que o sexo no casamento pode oferecer. É preciso que os 

sobre sexualidade humana. 

, apontaríamos um outro grave erro. Muitos casais estão infelizes na vida sexual porque permitiram 
ssem nesse “espaço sagrado” que deve haver entre o esposo e a esposa. A revista Newsweek até cita 
as que ilustra nossa afirmação. Um determinado marido querendo demonstrar interesse em ter uma 
ta acariciar os seios da esposa. Para sua surpresa, a esposa deu um salto e disse: “Tire as mãos 
pertence ao nosso filho Jonathan”. Pode ser engraçado, mas ilustra como os filhos podem prejudicar a 
amento. Filhos são bênçãos de Deus, mas jamais deveriam ser motivos para prejudicar a vida sexual 
ramos também de um outro grave problema: a presença de filhos dormindo na cama do casal. Cama 
róprio nome diz é do casal. 

o excesso de trabalho. Há 10 anos acreditávamos que trabalharíamos menos. Ledo engano. Hoje 
po no trabalho e no trânsito e com isso sobra pouco tempo para o sexo. Com o trabalho, vem o 
se que roubam a energia física e emocional que estariam reservados para o ato sexual. 

ontar a preguiça para o ato sexual. Isso mesmo! Muitos casais têm preguiça para começar uma 
squisa realizada com casais apontaram para esse fato.  

dica: não espere as coisas acontecerem, mas façam com que aconteçam. O lembrete é: O clima só 
 o criar. Por isso, crie o clima! Compre uma vela aromática. Luz indireta também ajuda. Sabe aquele 
mântica também pode ser usado. Gotas de perfume sobre o lençol também ajuda. Jogue fora aquela 
a. Ah, um outro lembrete: Cuide do seu quarto. Não faça dele um lugar de bagunça e cuidado com a 
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