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EDUCAR-SE PARA A SEXUALIDADE 
NO MATRIMÔNIO



este mês de junho recorre o “Dia dos Namorados”, uma data 

Ncomemorativa que celebra o amor, favorece a renovação de 
compromissos afetivos e recorda uma das etapas da preparação 

ao Matrimônio além de ser – como toda data desse tipo – uma ótima 
oportunidade para aquecer o comércio. Aproveitamos a ocasião para 
oferecer aos nossos jovens que se sentem chamados por Deus ao casa-
mento, um conteúdo que os inspire conhecer e crescer na compreen-
são da sexualidade humana segundo o plano de Deus e conforme o ensi-
namento da Igreja Católica.

Formar para a compreensão integral do ser humano

Aos pais e educadores dos adolescentes e jovens católicos se pede que 
ajudem estes últimos a amadurecer uma visão clara e consciente do 
valor e da dignidade humana, o que inclui educá-los para a sexualida-
de vivida – segundo o plano de Deus – unicamente dentro do Matrimô-
nio. Nesse sentido, a formação dos rapazes e moças cristãos difere 
bastante daquela “educação sexual” que algumas vezes figura como 
componente curricular e que visa basicamente preparar os adolescen-
tes para o chamado “sexo seguro”. 

O Catecismo da Igreja Católica (n. 2361) ensina que «A sexualidade, 
mediante a qual o homem e a mulher se dão um ao outro com os atos 
próprios e exclusivos dos esposos, não é algo de puramente biológico, 
mas diz respeito à pessoa humana como tal, no que ela tem de mais 
íntimo». O sexo, portanto, é muito mais que a genitalidade, ultrapas-
sa a dimensão da união de corpos e pertence à esfera da intimidade, 
que inclui as outras dimensões da pessoa humana como a dimensão 
espiritual e a psicológica.

É certo que o ambiente super sexualizado no qual vivemos distorce 
essa visão e banaliza um dos elementos mais sagrados da nossa exis-
tência: a capacidade de dar e receber amor através do sexo e a forma-
ção de uma nova família como uma das consequências dessa capacida-
de. É mesmo difícil hoje em dia falar de sexualidade segundo o plano 
de Deus (que inclui a castidade) diante da avalanche de músicas, nove-
las, seriados e conteúdos pornográficos facilmente encontráveis e que 
oferecem uma compreensão vulgar e corrompida do sexo.



Sexualidade na visão cristã

A questão do sexo antes do casamento

O ato sexual faz com que o casal se torne “uma só carne” (cf. Gn 2, 
24). Na relação sexual dentro do casamento o homem e a mulher se 
entregam um ao outro de maneira completa, íntegra e responsável, 
num clima de compromisso mútuo e num ambiente seguro para o nas-
cimento e a criação dos frutos do amor matrimonial: os filhos. É total-
mente fora de sentido cristão aquela relação sexual fora do matrimô-
nio, acabada a qual cada qual segue o seu caminho fingindo que nada 
aconteceu.

A relação sexual, no grande plano de amor de Deus para os seus filhos 
e filhas, está relacionada com a união entre o homem e a mulher e, a 
partir dela, com a reprodução humana. Portanto, o sexo, segundo o 
plano de Deus tem sentido pleno quando leva em consideração esses 
dois aspectos: unitivo e procriativo. O aspecto unitivo implica a união 
de corpos, a relação genital, o prazer e a alegria de unir-se fisicamen-
te. O aspecto procriativo contempla a abertura a vida e a aceitação 
dos seres humanos que Deus quiser confiar aos casal como fruto do seu 
amor.

Por isso, a Igreja ensina a beleza, a santidade e a bênção da relação 
sexual no casamento e zela por ela, falando da cama do casal como 
um dos três lugares sagrados da casa, ao lado da mesa (ao redor da 
qual nos alimentamos fisicamente e nos confrontamos humanamente 
discutindo os problemas e compartilhando as alegrias) e do altar 
doméstico (diante do qual nos reunimos para as orações familiares e 
no qual santificamos os momentos mais fortes e as datas mais especia-
is para a nossa família).

 Como vimos, a sexualidade humana segundo o plano de Deus 
inclui o aspecto unitivo (amor) e procriativo (reprodução). A simples 
alegação de que existe respeito e amor entre os namorados não os 
autoriza, segundo a moral cristã católica, a viver uma vida sexual 
como se já estivessem casados, caracterizando um caso de imoralida-
de.
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São Paulo ensina: «Fugi da imoralidade sexual. Todo pecado que 
alguém venha a cometer é exterior ao corpo. Quem é imoral, porém, 
peca contra seu próprio corpo» (1Cor 6,18) e aconselha os que não 
conseguem evitar a vida sexual fora do casamento dizendo: «se não 
conseguem se conter, casem-se; pois é melhor casar-se que abrasar-
se!» (1Cor 7,9).

Nessa linha, o sexo fora do casamento é 
um grande pecado porquanto vai con-
tra a proposta de Deus de uma sexuali-
dade vivida de maneira plena e conse-
quente. Na Bíblia e na Doutrina da Igre-
ja nos vem ensinado que a castidade, 
entendida pureza sexual antes e fora 
do casamento e a sexualidade ordena-
da dentro do Matrimônio é coisa santa 
e que, portanto, devemos “Não pecar contra a castidade” (VI Manda-
mento da Lei de Deus). Os jovens namorados e noivos católicos são 
exortados pela Igreja a uma vida de castidade, aprendendo a conhe-
cer os seus limites e a exercitar o autodomínio com a graça de Deus. 

Quando pecam nesse aspecto, são chamados ao arrependimento e à 
confiança no perdão divino (cf.1Jo 1,9) procurando o Sacramento da 
Confissão e a orientação espiritual a exemplo de Santo Agostinho que, 
meditando a Carta de São Paulo aos Romanos ficou muito tocado e 
sentiu-se chamado à penitência quando se deparou com a passagem 
que diz: «Nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e obsceni-
dades, nem de discórdias e ciúmes. Pelo contrário, revesti-vos do 
Senhor Jesus Cristo e não atendais à carne com seus desejos» (Rm 13, 
13-14).
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