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ção Sexual... 
a sociedade permissiva 

os a sociedade em que vivemos não é difícil concluir que ela está 
por sexo, perversões, valores distorcidos e papéis trocados. Por isso torna-
oferecer aos filhos uma boa, clara e sincera educação sexual. 
abilidade cai, principalmente, sobre os ombros dos pais durante os nove 
os de vida de seus filhos. A igreja e a escola também devem contribuir na 
sclarecimento do assunto. A igreja, muitas vezes se esquiva dessa tarefa 
o oferece uma educação correta, nem bíblica. 
o exemplo minha própria experiência, quando eu era garoto, adolescente, 

nca conversaram comigo sobre o assunto SEXO. Cresci "morto de 
 procurando respostas às minhas dúvidas, pois possuía um desejo de obter 
mais definitivas e reais. Aprendi do modo errado, tendo como professores 
 banca de jornal, as piadas e histórias picantes dos colegas de colégio, 
leitura de frases e declarações nas portas dos banheiros, muitas vezes 
as de desenhos bastante "elucidativos"! 
á anos com a juventude tenho constatado o quanto lhes falta uma abordagem direta, 
ta sobre sexo. Vários de seus problemas poderiam ser evitados se tivessem recebido 
o sobre o assunto. Não posso culpar totalmente os pais, pois é provável que eles 
nham tido instruções adequadas a respeito. 
, já passou por essa fase e não aprendeu com seus pais, deixe-me deixar algumas 
 que você mude a história e comece direito com seus futuros filhos. Se você, pai ou 
o estas palavras e ainda não teve coragem de começar a orientar seus filhos na área 
ite estas dicas. Não me proponho a, aqui, fazer um tratado sobre a matéria, mas são 
 podem ajudar a tratar desse assunto tão importante:  

do 
que a orientação sexual é muito significativa do primeiro ao nono ano de vida da 
 orientações devem ser comunicadas durante esse período. Estas informações, 
eriam:  

renças entre masculino e feminino;  
ções básicas do corpo;  
danças físicas à partir da adolescência;  
odução.  

to 
der às perguntas de seus filhos de maneira honesta, sincera e direta. Se a criança 

ade e idade para formular a pergunta, decerto saberá compreender a resposta. 
mos exatos que distinguem as partes e funções do corpo, assim você os ensinará 
É mais fácil e melhor que aprendam quando ainda são pequenos, caso contrário 
ndendo por investigação própria, correndo o risco de fazê-lo erroneamente.  

tâneo, natural 
riança tem questionamentos sobre sua sexualidade, ela está, inocentemente, 
 uma curiosidade que faz parte da vida. Portanto, responda de modo espontâneo, 
ê não souber a resposta, seja honesto (a), diga que vai pesquisar e voltará a 
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conversar sobre o assunto. Se demonstrar constrangimento, embaraço, nervosismo, seu filho (a) 
intuirá através de sua reação que sexo é mau e que não deverá mais fazer perguntas. A criança 
mal-orientada na área sexual costuma construir barreiras que chegam a impedir que compreenda, 
aceite e aprecie o sexo. Por isso, pais, acolham bem as perguntas que surgirem e façam com que 
seus filhos tenham liberdade de procurá-los.  

4. Seja bíblico 
A Palavra de Deus não é necessariamente um manual sexual, mas há passagens que ensinam 
sobre o assunto e ela é sempre atual, verdadeira e confiável. Desde a criação do Universo, quando 
Deus criou macho e fêmea em Gênesis 1 e 2, até o Apocalipse, Ele tem sido muito claro a respeito 
de nossa sexualidade. Alguns textos são muito claros: 
Provérbios 5.1-14; 1 Coríntios 7.1-5; 1 Tessalonicenses 4.1-8; Hebreus 13.4; , etc. Faça uma 
pesquisa, compre livros a respeito. Vemos que a Bíblia trata do sexo honesta e francamente. Ela 
não está super preocupada com o sexo, mas também não se envergonha dele. A Bíblia tem uma 
atitude positiva para com o sexo, como parte da criação de Deus. Mas, como em outras esferas da 
Criação, o sexo também pode ser distorcido por criaturas imperfeitas. A expressão sexual é uma 
força poderosa para o bem ou para o mal, dependendo de como o ser humano consegue expressá-
la.  

5. Não perca as oportunidades 
Em nosso dia-a-dia surgem o que costumo denominar de "momentos ensináveis". São ótimas 
oportunidades naturais que proporcionam a transmissão de conhecimentos de maneira gradativa e 
repetitiva.  
Os filhos também costumam aprender muito sobre a sexualidade observando os próprios pais. O 
respeito mútuo, o carinho, a afeição trocada e a maneira aberta de conversar sobre os "assuntos 
delicados", são muito reveladores.  

Finalizando, gostaria de dizer aos pais de hoje, ou aos de amanhã: 
- Procurem falar com seus filhos a respeito da sexualidade de modo alegre, descontraído, positivo, 
espontâneo, natural, saudável, respeitoso e que isso resulte em uma nova geração com bases 
bíblicas e saudáveis sobre o sexo.  

É isso aí!! 
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