
CRESCENDO EM INTIMIDADE CONJUGAL 

Palestra 1: A razão primordial para a busca da intimidade conjugal 
 
PRELIMINARES 

 

 Intimidade conjugal é o privilégio exclusivo de que marido e esposa desfrutam num 

relacionamento marcado pela liberdade de compartilhar entre si corpo e alma. 

 Crescer na intimidade conjugal é crescer nessa liberdade. Infelizmente, a maioria dos casais se 

distancia com o passar dos anos. 

 Os limites dessa liberdade são fixados pelo amor ao cônjuge, a sensatez e, especialmente, a 

Palavra de Deus. 

Lição Central 

A intimidade conjugal deve ser buscada porque ela torna possível e eficaz a prática do amor. 
 
Conceitos distintos sobre o amor conjugal 

 

 O amor conjugal é um sentimento afetivo. É algo baseado em emoções involuntárias. 

 O amor conjugal é uma forte atração física. É algo predominantemente instintivo e corporal. 

 O amor conjugal é um modo de vida adotado pelos cônjuges que se sujeitam ao que Deus 

ordenou. É nutrido pela vontade e pela ação. Na prática, esse amor se realiza quando um 

cônjuge decide buscar o bem do outro, mesmo quando isso implica sacrifício (1Co 13.4-7). 

Meios através dos quais a intimidade conjugal torna possível e eficaz a prática do amor. 

 
1. A INTIMIDADE REVELA OS DEFEITOS QUE O AMOR TENTARÁ CORRIGIR. 

(Efésios 5.25-27) 
 
2. A INTIMIDADE REVELA AS FRAGILIDADES QUE O AMOR TENTARÁ COMPREENDER 

(Gênesis 18.12-15 cf. 22.2-3) 
 
3. A INTIMIDADE REVELA OS ANSEIOS QUE O AMOR TENTARÁ SUPRIR 

(1Samuel 1.1-8) 
 
Assim, através da intimidade conjugal, o casal poderá alcançar o propósito primordial do matrimônio que 
é refletir o relacionamento existente entre Cristo e a igreja (Ef 5.31-32). 
 
PERGUNTAS IMPORTANTES 

 

 O grau de intimidade com seu cônjuge tem habilitado você a detectar as falhas que o amor 

deverá corrigir? 

 O grau de intimidade com seu cônjuge tem habilitado você a descobrir as fragilidades que o 

amor tentará compreender? 

 O grau de intimidade com seu cônjuge tem habilitado você a conhecer os anseios que o amor 

tentará suprir? 

 


