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DESFRUTE PLENAMENTE A VIDA CONJUGAL! 

Provérbios 5.15-16 
 

1. Leitura: Isaías 12.4 

2. Cântico: 398 CC – Sou Feliz 

IBSPLAY: https://youtu.be/QTAqGfLnuiY 

3. Confissão/Gratidão: Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 5.15-16 – Nos devocionais passados pudemos entender as 

consequências de um relacionamento lascivo, fora dos padrões bíblicos, 

estabelecido pelo próprio Deus. Vimos que são caminhos que nos levam a 

morte, ao inferno. 

Agora, o pai passa da insensatez da promiscuidade com a esposa lasciva para 

a sabedoria da satisfação sexual com a própria esposa. Usando de uma 

alegoria (vs. 15-17) ensinando a fidelidade conjugal. Na mesma medida que 

Salomão adverte sobre os perigos do sexo fora da relação conjugal, ele enfatiza 

as delícias da vida sexual dentro da aliança do casamento. A vida íntima de um 

casal deve ser plena de prazer. 

O texto ensina aos maridos a sempre buscarem prazer em sua própria esposa, 

em vez de perder tempo e esforço nos braços da mulher estranha. O seu amor 

é de total dedicação a sua mulher e somente dela ele pode usufruir de todo seu 

afeto. 

O sexo é santo, puro e deleitoso. O sexo antes do casamento, porém, é 

fornicação e está em total desacordo com o ensino das Escrituras. O sexo fora 

do casamento é adultério, e só os loucos entram por essa porta. Mas, dentro 

da aliança do casamento, é uma bênção divina. Praticá-lo fora dessa aliança é 

pecado, mas dentro dela é um mandamento. 

O marido não tem o direito de privar sua mulher do prazer sexual, nem a mulher 

pode sonegar a seu marido esse privilégio. Ao contrário, o leito conjugal, sem 

mácula, deve ser uma fonte de prazer, um manancial de delícias, um jardim de 
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carícias, um rio transbordante de afetos, em que marido e mulher se abastecem 

continuamente. Todo esse reservatório de delícias deve ser usufruído pelo 

cônjuge e só por ele. A fidelidade conjugal é o mapa da verdadeira felicidade 

conjugal! 

 

5. APLICAÇÕES: 

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

 Aos casados, deixamos algumas perguntas: Você tem sido fiel ao seu 

cônjuge? Você tem privado seu cônjuge do privilégio e bênção da relação 

sexual? Se tem privado, qual sua desculpa? Filho(s), trabalho, dores? 

Entenda que a relação sexual no casamento é bênção e mandamento dado 

por Deus, por isso “beba das águas da sua cisterna”; 

 Aos solteiros, somos levados a ter uma vida santa, segundo Deus e Sua 

Palavra, não mantendo relacionamentos lascivos, pecaminosos. Se guarde 

para o seu futuro cônjuge, não caia no erro do que a maioria mantém e faz: 

relacionamentos cujo o único propósito deles é saciar seus desejos sexuais. 

Entenda que desfrutar deste mandamento na aliança do casamento é muito 

mais valioso e proveitoso do que fazê-lo fora do mesmo.       

 

6. INTERCESSÃO: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, 

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - ÍNDIA  

Seminários de mulheres e de preparação para a perseguição serão realizados 

este mês em diferentes estados da Índia. Ore por proteção e sabedoria, para 

que o trabalho seja frutífero e abençoe vidas. 


