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je não... Estou com dor de cabeça! 
 

Por que muitas mulheres não 
conseguem entregar-se a seus 
maridos? O que as impede de 
sentir total liberdade durante a 
relação sexual? Por que esta é 
uma realidade em centenas, 
milhares de relacionamentos? 
Vejamos alguns motivos 
apresentados por mulheres, 
justificando o desinteresse 

o sexual: 
- meu marido é repetitivo e monótono, ela está mais 

 em aperfeiçoar sua técnica sexual do que, simplesmente, em me 

- meu marido fica demasiadamente ansioso para que eu 
 orgasmo; 

- o estímulo que ele me faz antes do ato sexual é mecânico, 
neidade; 

- ele não é sensível às minhas preferências; 
- para ele, tudo tem de ser perfeito no ato sexual. Se algo sai 

 tremendamente frustrado; 
- meu marido não permanece atento aos meus desejos. Às 

is de atingir um orgasmo, sinto disposição para uma nova 

- o modo de o meu marido me tocar é brusco e rude. 
Grande parte dessas reclamações pode ser resumida no 

o: a mulher precisa ser despertada não apenas fisicamente, mas 
ocionalmente. Por outro lado, quando não há gestos de carinho 
intimidade física entre marido e mulher no transcorrer do dia, a 
emocional e espiritual se desvanece, se apaga. 

É imprescindível desenvolver uma linha aberta de 
o que propicie espaço para a colocação das necessidades, 
frustrações do casal. 
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“Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio 
com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte 
mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida...”  

(1 Pedro 3:7) 
 

PENSE NISSO: 
Que tipo de comunicação você tem com seu cônjuge? Vocês conhecem as 
necessidades e preferências um do outro? Você se sente frustrado(a) porque 
seu cônjuge nunca se preocupou em realizar suas fantasias sexuais? Vocês 
conversam sobre isso? Vocês têm uma relação de intimidade e 
cumplicidade? O que você pode fazer para tornar a comunicação de vocês 
mais aberta? 
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