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AS DELÍCIAS DA INTIMIDADE SEXUAL 

Provérbios 5.19 
 

1. Leitura: Salmo 57 

2. Cântico: Confiança – Projeto Sola 

IBSPLAY: https://youtu.be/2sb7WcQMvew 

3. Confissão/Gratidão: Agradeça a Deus pela sua bondade e amor, peça 

perdão dos seus pecados. 

4. Leia Provérbios 5. 19 – "Como cerva amorosa, e gazela graciosa, os seus 

seios te saciem todo o tempo; e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente." 

Em outras palavras, esse provérbios nos diz que amar a sua esposa deve ser 

um ato contínuo. Alimentar o desejo por ela diariamente é indispensável. 

Procurá-la a fim de se relacionar com ela é saudável e bíblico. Contudo, alguns 

pensam que a Bíblia nada tem a dizer sobre a intimidade do casal, mas tem. Se 

o homem permite que a relação com sua mulher seja algo secundário, e por 

outro lado, a mulher deixe de se permitir relacionar, ambos podem estar 

constituindo um cenário que pode custar caro. Poderíamos ainda entender que 

o provérbios incentiva o homem fiel a apaixonar-se diariamente pela mesma 

mulher com quem se casou. A amar constante o seu corpo e a se entregar a 

ela. 

Paulo reforça esta mesma tese no Novo Testamento, quando ele nos diz com 

clareza que os homens amassem – tratar com cuidado especial – as suas 

mulheres (Ef 5:28-29). 

A frequência, criatividade, paixão e a variação do ato sexual não são sugestões, 

possibilidades ou preferências; são mandamentos (ICo 7:1-5)! É um ato terrível 

de rompimento de pacto, de defraudação e de ódio o roubar o seu cônjuge em 

qualquer aspecto desse dever privilegiado e prazer honrado. 

O Criador infinito foi quem planejou o amor, o sexo e cada detalhe dos dois 

corpos, limitou sexualmente o homem a uma única mulher e isto só no 

casamento. 

https://youtu.be/2sb7WcQMvew


IGREJA BATISTA SHEKINAH 
Roteiro para o culto doméstico 

 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

2 

5. APLICAÇÕES: 

1. Marido ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela! 

2. Mulheres sejam submissas aos seus maridos.  

3. Marido e mulher, desfrutem da dádiva do sexo dentro do matrimônio, pois é 

presente de Deus para o seu casamento. 

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

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - LAOS 

Louve a Deus pela libertação de cristãos da prisão. Em setembro de 2020, quatro 

seguidores de Cristo foram presos. Após dois meses, três deles foram soltos e 

um permanece na prisão. 


