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Diálogo Com os Filhos 
 

 
 
 

 
 
 

Fundamentação Bíblica:  Gênesis 1 26,29; 18,25; 3, 14

13; Marcos 7, 31-37; João 11, 41-46; I Corintios 7, 1

 

Palestra preparada para encontros de Casais:

 

4. Respondeu-lhes Jesus: Não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse: 
isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher; e os dois formarã
carne? 6. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu.
 

O casamento é dois que se tornam um 
 
Meditamos sobre as ameaças que pairam sobre esta instituição sagrada que é a família e sabemos que se a família é 
ameaçada, toda a humanidade está ameaçada. Em 1994 houve uma conferência na China sobre a mulher, que foi 
patrocinada pela ONU e o Vaticano en
chefe, a Doutora Mary Ann Glendon, já em 1997 no Rio de Janeiro houve um congresso sobre a família e essa mesma 
doutora esteve presente e nos contou como ficou horrorizada com tudo o
participou na China, e nos disse que há um movimento para destruição das famílias.
 
Ela falava do documento que lhe foi dado neste evento, onde haviam muitos fatores apontando a família como algo 
negativo, não havia nada que valorizasse a família. Então hoje nós vemos um movimento orquestrado para destruir a 
família, pois a família traz os valores cristãos e isso não agrada ao mundo de hoje, por isso estamos vivendo essa 
tentativa de destruição das famílias. 
O papa Bento XVI diz bem claro, que o homem de hoje construiu um mundo que não há mais lugar para Deus, então 
essa cultura anti – família esta descendo sobre nós nos dias atuais, por isso torna
famílias vivam bem e dêem seu testemu
disse: “Casais cristãos, sejam para o mundo um sinal do amor de Deus”, o mundo deve olhar para os casais cristãos e 
dizer é possível viver o amor.  
 
Hoje nós precisamos, como casais cristãos, ser para o mundo o sinal do amor de Deus, talvez você não possa falar em 
uma rádio ou em uma televisão, mas que você diga com a sua vida que é possível ser esse sinal do amor de Deus. O 
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Gênesis 1 26,29; 18,25; 3, 14-15; 5, 28-30; Mateus 

46; I Corintios 7, 1-11; 13, 1-13; Efésios 5, 25-33 

Palestra preparada para encontros de Casais:
“A Harmonia Conjugal e Sexual” 

lhes Jesus: Não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse: 
isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher; e os dois formarã

Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu.

O casamento é dois que se tornam um – Harmonia 100% perfeita (IDEAL) 

Meditamos sobre as ameaças que pairam sobre esta instituição sagrada que é a família e sabemos que se a família é 
ameaçada, toda a humanidade está ameaçada. Em 1994 houve uma conferência na China sobre a mulher, que foi 
patrocinada pela ONU e o Vaticano enviou uma delegação para participar, nessa delegação havia uma mulher como 
chefe, a Doutora Mary Ann Glendon, já em 1997 no Rio de Janeiro houve um congresso sobre a família e essa mesma 
doutora esteve presente e nos contou como ficou horrorizada com tudo o que viu e ouviu na conferência em que 
participou na China, e nos disse que há um movimento para destruição das famílias.  

Ela falava do documento que lhe foi dado neste evento, onde haviam muitos fatores apontando a família como algo 
ada que valorizasse a família. Então hoje nós vemos um movimento orquestrado para destruir a 

família, pois a família traz os valores cristãos e isso não agrada ao mundo de hoje, por isso estamos vivendo essa 

to XVI diz bem claro, que o homem de hoje construiu um mundo que não há mais lugar para Deus, então 
família esta descendo sobre nós nos dias atuais, por isso torna-se cada vez mais importante que as 

famílias vivam bem e dêem seu testemunho. Também o papa João Paulo II quando pregou para as famílias em 2000, 
“Casais cristãos, sejam para o mundo um sinal do amor de Deus”, o mundo deve olhar para os casais cristãos e 

istãos, ser para o mundo o sinal do amor de Deus, talvez você não possa falar em 
uma rádio ou em uma televisão, mas que você diga com a sua vida que é possível ser esse sinal do amor de Deus. O 

 
A Família Conduzida Pelo

 
Espírito Santo
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30; Mateus  5, 27-32; 12, 34-37; 19, 3-

33 – E Outros 

Palestra preparada para encontros de Casais: 

 

lhes Jesus: Não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse:  5. Por 
isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher; e os dois formarão uma só 

Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. 

Meditamos sobre as ameaças que pairam sobre esta instituição sagrada que é a família e sabemos que se a família é 
ameaçada, toda a humanidade está ameaçada. Em 1994 houve uma conferência na China sobre a mulher, que foi 

viou uma delegação para participar, nessa delegação havia uma mulher como 
chefe, a Doutora Mary Ann Glendon, já em 1997 no Rio de Janeiro houve um congresso sobre a família e essa mesma 

que viu e ouviu na conferência em que 

Ela falava do documento que lhe foi dado neste evento, onde haviam muitos fatores apontando a família como algo 
ada que valorizasse a família. Então hoje nós vemos um movimento orquestrado para destruir a 

família, pois a família traz os valores cristãos e isso não agrada ao mundo de hoje, por isso estamos vivendo essa 

to XVI diz bem claro, que o homem de hoje construiu um mundo que não há mais lugar para Deus, então 
se cada vez mais importante que as 

nho. Também o papa João Paulo II quando pregou para as famílias em 2000, 
“Casais cristãos, sejam para o mundo um sinal do amor de Deus”, o mundo deve olhar para os casais cristãos e 

istãos, ser para o mundo o sinal do amor de Deus, talvez você não possa falar em 
uma rádio ou em uma televisão, mas que você diga com a sua vida que é possível ser esse sinal do amor de Deus. O 

A Família Conduzida Pelo 

ito Santo 
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papa João Paulo II também disse para que os casais não tivessem medo da vida e que pudessem ter seus filhos, filho 
não é maldição ao contrário do que alguns pregam, os filhos são uma benção para um casal. Nós não podemos deixar 
que o secularismo tome conta de nossa mentalidade, de nosso conduta, é preciso agir contra essa mentalidade para 
que sejamos de fato cristãos. Precisamos imitar a Cristo, obedecer a Igreja! 
 
Quero falar sobre a vida do casal, sobre a harmonia conjugal e sexual dos casais, um casal não tem harmonia sexual se 
não tiver harmonia conjugal. Eu escrevi alguns livros sobre estes temas para ajudar os casais, para que possam viver 
como Deus quer que vivam. A vontade de Deus para cada casal é que sejam uma só carne, de tal forma que tenham uma 
unidade profunda e que nada e nem ninguém tenham como separá-los. Vocês casais estão juntos ou estão unidos? 
Vocês tem os mesmos projetos de vida, os mesmos objetivos, ou cada um tem seus próprios projetos? O casal quando 
é unido não tem dois planos, dois projetos, mas eles caminham juntos, decidem juntos, um não mente para o outro, 
tudo é vivido as claras, não há tapeação, dissimulação, porque se houver, não é casamento. 
O casamento deve ser como um parafuso e uma porca, que se encaixam direitinho, mesmo sendo diferentes. O casal 
não deve ser um igual ao outro, porém eles devem se complementar, formando assim uma unidade, é como o café 
quando misturado com o leite, não há como separar, eles são um novo produto quando unidos, não há como separar, é 
assim que o casal devem ser de tal forma que ninguém consiga separar os dois após a união. 
 
Como conseguir essa união? Primeiro é preciso entender que há duas dimensões no casamento, a natural e a 
sobrenatural. Em primeiro lugar é preciso ter Deus nessa união, um casal que caminha junto na sua espiritualidade, vai 
a igreja, rezam juntos, esse casal não se separa, acontece a separação de um casal deste tipo entre mil, porém porque 
Deus os uniu, Ele mesmo se encarrega de ajudar este casal a caminharem juntos. 
O papa João Paulo II em uma das vezes que veio ao Brasil disse que a passagem das Bodas de Caná quer nos dizer que 
onde há um casal, também esta ali Jesus e Maria ajudando para que vivam seu casamento. Quem dará o suplemento de 
graça a vocês casais é Deus por isso estejam em Deus, pois assim serão sinais do amor de Deus no mundo e não terão 
medo da vida. 
 
Em segundo lugar o casal é a mais profunda realidade natural, não há nesta vida algo mais profundo do que a unidade 
entre o marido e a mulher. O Papa João Paulo II fez 127 catequeses falando sobre a teologia do corpo, e entre muitas 
coisas que ele disse, uma delas foi que no amor do marido e mulher nós temos a expressão do amor de Deus. Assim 
como na Santíssima Trindade há um amor tão profundo que a torna uma só pessoa, assim também Deus quis fazer com 
o casamento, com os casais. 
 
A aliança no dedo significa também essa aliança de Deus com o povo do antigo testamento e também a nova aliança 
com o povo do novo testamento, por isso no livro do cântico dos cânticos Deus fala desse amor entre a pastora que é 
nossa alma e Deus, um amor muito forte. São Paulo diz: “maridos amai as vossas esposas como Cristo amou a Igreja”, 
é assim que deve ser o amor, um amor doação, onde estou voltado para o outro e não vivendo um egoísmo. Se um 
casal não viver de forma harmônica sua relação, não há como ter harmonia na vida sexual. 
 
Quero dar um exemplo, o olho é algo maravilhoso, há olhos de vários tipos e cores, mas o olho fora do lugar é algo 
horroroso, o sexo também é assim, é algo lindo, mas o sexo vivido fora do lugar é uma desgraça, é adultério, é causa de 
doença, é causa de filhos órfãos de pais vivos, ninguém viverá a castidade enquanto não estiver convencido de que o 
sexo é para ser vivido no lugar dele, no casamento. 
 
Muitos trazem dúvidas sobre o que é possível se viver na sexualidade do casal, e eu não encontrei algo que pudesse 
tirar todas as dúvidas, então fui atrás de seis padres e de Dom Beni, nosso bispo, e escrevi um livro e todos eles que 
leram me ajudaram a colocar neste livro um conteúdo que tira muitas dúvidas dos casais. 
 
Primeiro é preciso entender o sentido da vida sexual do casal. Quem deu esse prazer intenso ao sexo? Foi Deus! E 
Deus colocou o prazer no sexo para que o casal pudesse sentir uma pontinha daquilo que é o amor pleno de Deus. O 
ato sexual de um casal é a intimidade mais profunda que um ser humano pode viver aqui na terra, e Deus quis que 
nessa celebração de amor, naquele prazer estonteante, fosse gerada a vida. 
 
Infelizmente muitos trazem uma mentalidade errada sobre o sexo, pensam que mesmo no casamento o sexo é algo sujo, 
mas não, quando o casal casado, unido pelo sacramento do matrimônio se une em um ato sexual ali acontece uma 
oração. Mas o ato sexual de um casal deve ser feito com amor, pois sem o amor é impossível que o casal tenha uma 
harmonia sexual, o prazer sexual deve ser fruto do amor que o casal vive. 
O ato sexual é um vitalizante para o casal, mas se não houver o amor é diferente, se compara há um ato de prostituição. 
E como viver bem a harmonia conjugal para se viver bem a harmonia sexual? Um grupo de terapeutas conjugais 
listaram dez pontos importantes na vida do casal, vou citar este pontos. 
 
Nunca irritar-se os dois ao mesmo tempo, assim como quando cultivamos uma flor devemos cultivar o amor conjugal. E 
será que eu não estou tratando mal essa flor do amor conjugal? Quando estiver irritado, o outro deve manter a calma. 
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E eles dizem: Nunca gritem um com outro, pois gritar machuca, ofende, e como você vai se relacionar bem com quem 
você gritou?  
 
Se alguém deve ganhar em uma discussão, que seja o outro, o casal não deve discutir, mas sim dialogar, pois na 
discussão surge a briga e alguém sempre sai ferido. Na discussão cada um defende o seu ponto de vista, no diálogo os 
dois buscam o melhor para os dois, lembre-se que uma vitória na briga pode ser uma derrota no amor. 
 
Se for inevitável chamar a atenção do outro faça com amor, este também é um ponto crítico. Chamar atenção com amor 
é ter sabedoria, é rezar pela pessoa pedindo a Deus para fazer da melhor forma, escolha o momento certo, não chame 
atenção do outro enquanto ele ainda está agitado, cuidado com as palavras que você utiliza, muito depende do jeito 
com que você fala, nossas palavras ferem mais que uma espada, e nunca jogue no rosto do outro os erros do passado, 
pois assim você retira a casca da ferida que estava cicatrizando. 
 
A displicência com os outros é tolerável, mas não com o cônjuge, você não pode ter a falta de atenção com outro, isso 
fere demais ao casal, quando um chegar em casa o outro deve deixar o que for para recebê-lo, pois se não for assim 
você vai matar a planta do amor. Os casais chegam a uma vida insuportável porque se tratam indiferente um ao outro. 
 
Pelo menos uma vez ao dia diga uma palavra carinhosa ao outro, diga algo que possa fazer o outro se sentir bem, pois 
todos nós nos sentimos bem quando elogiados. Antes de chamar atenção do outro diga de suas qualidades, faça um 
elogio, não chegue falando somente do negativo, isso não é ser fingido, mas é saber como lidar com o outro, é 
psicologia. 
 
Nunca durmam brigados, pois se fizerem isso no outro dia o problema se tornará maior e por último, quando um não 
quer os dois não brigam. E vivendo isso o casal terá uma harmonia conjugal que os levará a uma harmonia sexual. 
Dessa forma o casal será feliz em sua vida conjugal e sexual. 

 
Um Casal em Harmonia só terá Alegrias mesmo nas Dificuldades e muitos motivos para 
comemorar a Felicidade da sua Família. 

 

Palestra Ministrada por Profº Felipe Aquino no Acampamento para Casais na Canção Nova Transcrição e adaptação: Flávio 
Pinheiro 
 

 

UP Altas Aventuras 
Vídeo meditado para Harmonia Conjugal 

Click no Frame para abrir o Vídeo no Youtube 

 


