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EU ME AJOELHO ANTE DEUS PAI. 

 Esta frase é de uma carta de São Paulo, na qual ele desenvolve a espiritualidade 

familiar para o casamento. Esta imagem de se ajoelhar  descreve a atitude do casal de 

humildade, de confiaça e de amor preferencial para Deus Pai. O casamento  é a única 

instituição que age desta forma com Deus, pedindo com humildade sua Misericórdia, sua 

Providência e seu Espírito Criador, agindo  na sua família e na sociedade, a Misericórdia, a 

Providência e a Potência Criadora de Deus. Este ajoelhar sinal de humildade é porque São 

Paulo nos propõe: “ Por iso me ajoelho ante Deus Pai, de quem aceitou em nome de toda 

a família no céu e na terra”.  

 Com Deus Pai Criador: o casal participa no governo da criação e a transmissão da 

vida. Na missão de governo da criação o homem desempenha uma função de rei sobre a 

terra, onde desenvolve o trabalho com o que sustenta à família. Isso fica claro quando 

disse no Gênesis, que Deus cria e leva ao homem ao Paraiso para que ele lhes ponha o 

nome a todas as coisas e criaturas. Na linguagem bíblica dar o nome às criaturas, é um 

sinal de esta missão de conhecimento e de transformação da realidade criada. Não é um 

dono absoluto, senão de um administrador do Reino de Deus chamado a continuar a obra 

do Criador, governando o mundo com a santidade e a justiça.  

 A segunda forma de agir com Deus Criador é a transmissão da vida. O casamento 

tem o privilegeu de ser co-criador, de ter filhos com Deus, de transmitir a vida de Deus. O 

que está em destaque na enciclica Humanae Vitae “O gravíssimo dever de transmitir a 

vida humana foi sempre para os cônjuges, colaboradores livres e responsáveis de Deus 

Criador”1. Sua Santidade Paulo VI fala de  “gravíssimo dever” pela importância que tem a 

maravilhosa missão de ter filhos. Contudo, esta se faz em um ambiente de paternidade 

responsável na tarefa de regular as concepções e uma responsabilidade que tem a ver 

com responder e solucionar as necessidades do outro, por uma parte as necessidades da 

criança por nascer, os já nascidos, a capacidade dos pais para desenvolver a paternidade e 

as necessidades de Deus de trascender na humanidade.  

 Deus Pai tem a necessidade de transmitir vida e esta missão a encomenda aos 

cônjuges. Estáis dispostos a receber de Deus responsável e amorosamente os filhos e 

educá-los segundo lei de Cristo e nossa igreja? Lhes pergunta sobre o celebrante durante 

o rito do matrimônio. Ao perguntar: estáis dispostos? A igreja lembra aos noivos que 

estão chamados a ser pais, a ter um casamento aberto a vida. Encontram-se a potência 

criadora  de Deus à qual estão chamados a cooperar com o Criador, dando vida2. João 

                                                           
1
 Pablo Vl. Humanae Vitae. N° 1 

2
 Joâo Paulo II Carta âs Famílias 
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Paulo II diz: “Vos engendrais a vossos filhos para a pátria terrea, não esqueçais que ao 

mesmo tempo os engendrais  para Deus.”3  

 Nessa missão de co-creação com Deus, sua Santidade Paulo VI iluminado em a 

missão de transmitir a vida, os cônjuges não se determinam autonomamente, senão que 

conformam sua conduta à Intenção Criadora de Deus, isto significa:  que não se 

reconhecem como donos da fonte da vida humana, senão, que seus administradores. Para 

interpretar a intenção do matrimônio de quando e quantos filhos, além da intenção de 

Deus para eles, necessita-se um processo na vivência da sexualidade de administradores 

com uma adequada lenguagem do corpo. Além do matrimônio também é administrador  

no cuidado da vida entregada pelo Criador. 4 

 Os cônjuges então convidados a ser “interpretes da Intenção Criadora de Deus” na 

“tarefa de regular as concepções”. A que alcancem com a aptitude de paternidade 

responsável através da deliberação, que é a conversação entre os cônjuges, a ponderação 

que são as considerações que pesam e a generosidade do casamento onde Deus tem um 

lugar  preferencial de Criador. Nessa paternidade de configurar a família, sugere-se que o 

filho seja sempre “alguem” e que não se posterge por “algo”. Que não se considere como 

um produto a rechazar ou para conseguir a todo custo, senão que o filho seja um dom, um 

presente de Deus, que se prioriza. Isso de priorizar os criterios de Deus concluem-se em 

dois comentários: um de sua santidade Paulo VI em que diz que a nova vida evita-se “por 

graves motivos” e o outro em que João Paulo II, em toda sua “Carta às familias”, chama a 

depor os egoismos5 e a fomentar o amor generoso.  

 Este atuar é muito importante, que sua santidade, tal ponto que sua santidade 

João Paulo II na “Carta às familias”, acrescentando que o encontro no Céu conversará 

sobre esta verdade familiar. “Vinde a mim, benditos de meu Pai”6. Será o momento que 

Jesús e o Deus Pai agradeçam ao matrimônio, o trabalho parental realizado.  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 João Paulo II Carta às Famílias 22. 

4
 Paulo VI Humanae Vitae. N° 13 

5
 João Paulo II Carta às Familias 7 

6
 João Paulo II Carta às Familias 22 



Tradução Edith León.  

6 
 

SEXUALIDADE 

 Quando fala-se de sexualidade falamos de uma faculdade que involucra o corpo.  

 O corpo precisa de alimento, descanso, respetar seus tempos, exercício e 

atividades para manter a saúde, assim como que permita se mexer além de realizar 

atividades e se comunicar com outros tornando-o visível o invisível, o espiritual 

trascendente e divino, ou seja a alma.  

 No casamento, os corpos são protagonistas, são o caminho de expressão, garantia 

da união e da geração de novas vidas.  

 Os corpos em seu estado habitual não conseguem o vinculo com o outro corpo. 

Contudo, através da inteligência, a vontade, os sentimentos de atração e instintos, logra-

se este vínculo. Essa faculdade chamada sexualidade é a que consegue que o homem e 

mulher tenham  mudanças físicas, especialmente nos órgãos sexuais, e sentimentos que 

permitem a união.  

 Sobre sexualidade existem pontos de vista diferentes. Para uns a sexualidade é a 

entrega total, corpo e alma, de um homem e uma mulher uniram as suas vidas para 

sempre, enquanto que para outros o corpo pode ser um mero instrumento, para a 

obstenção do prazer, desligado da alma.  

 É assim como chegou-se a considerar a sexualidade como o direito do ser humano 

de ter relações sexuais gratificantes e enriquecedoras, sem coerção, sem temor de 

infecção, nem de uma gravidez indesejada; de poder regular a fecundidade sem riscos de 

efeitos secundarios desagradáveis e perigosos. Definição com a qual educou-se aos 

escolares, que os disvincula da responsabilidade, do casamento, do amor e da 

fecundidade e otorgando desde a idade da adolescência o direito a tê-las.  

 Para viver o casamento em um vínculo entre dois e com Deus, definimos a 

sexualidade como a faculdade do homem e a mulher de se receber, se entregar, se unir 

exclusiva e definitivamente na instituição do matrimônio. Através da mediação do corpo 

com seus aparelhos transmissores da vida, aptos à ligação por um aperfeiçõamento 

mutuo de felicidade no amor, e para colaborar com Deus na geração de novas vidas.  

 Para isto destacamos que a connotação sexual do corpo é integrante da originaria 

criação divina, no qual o homem e a mulher foram criados a imagem e semelhança de 

Deus e estão chamados a realizar uma comunião, fiel e livre, indisoluvel e fecunda, como 

reflexo do amor de Cristo por sua Igreja.  
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 Também  João Paulo II comenta; as palavras mais profundas de espirito, de amor, 

de doação, de felicidade, exigem uma adequada linguagem do corpo e sem ele não se 

pode expressar plenamente. O corpo, como tal, não fala, senão fala o casal com a 

linguagem do corpo. Com base no que se pode expressar únicamente por medio do corpo, 

estabelecendo o dialogo matrimonial. O casal está chamado a construir sua vida e sua 

convivência sobre a base dessa linguagem. 7 

O CORPO 

 Num sentido figurado sabemos que Deus formou ao homem e inspirou-lhe 

folego/alento de vida e assim o home tornous-se um ser animado, de tal forma que 

homem e mulher levam impresso no corpo a imagem divina. Também ao formar Deus à 

mulher, o homem exclama. “Esta é carne de minha carne, ossos de meus ossos.”8 Com 

essas palavras indica que o ser humano tem a consciência do sentido do próprio corpo e 

da sexualidade. Assim o corpo através da própria visibilidade manifesta-se à pessoa 

fazendo de intermediario, para que o homem e a mulher comuniquem-se entre sim, 

segundo essa comunião querida pelo Criador. O ser humano foi dotado de uma profunda 

unidade mediante o corpo e desde o início da criação existiu a bendição da fecundidade, 

unida á procriação divina.  

 Por outra parte a unidade da que fala o Gênese “e se fazer uma só carne”9 

expressa-se e realiza-se  no ato conjugal, um vinculo potente. O corpo ajuda aos dois a se 

encontrar na comunião de pessoas e converte-se de modo especial no elemento 

constitutivo de sua união, quando se fazem marido e mulher. Essa unidade através do 

corpo tem uma dimensão sacramental. Com um significado esponcial que é a capacidade 

de expressar o amor; o amor no qual a pessoa torna-se em dom e também um significado 

beatificante.  

 O corpo, e só ele, é capaz de fazer visível o que é invisível; o espiritual e divino . Foi 

criado para transferir à realidade visível corpo a manifestação do espirito. O homem não é 

capaz de expressar sem o corpo a linguagem de sua existência pessoal e de sua vocação, 

as palavras mais profundas do espirito, de amor, de donação, de fidelidade exigem uma 

adequada linguagem do corpo.10 

 A dignidade do corpo não se deve só ao espirito humano, senão à realidade 

sobrenatural da morada e presencia continua do Espirito Santo no homem, em sua alma e 

                                                           
7
 João Paulo II. Catequese sobre O Amor Humano no Plano Divino.  

8
 Gênese 2,7-se 

9
 Gênese 2,24 

1010
 João Paulo II 14, 19 21XI 1979m 6-1-1980 
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em seu corpo, como fruto da rendição realizada por Cristo11 O corpo da pessoa não é 

somente próprio senão templo do Espirito Santo. 12 

RELAÇÃO SEXUAL – SACRAMENTO DO CASAMENTO 

 A relação sexual é parte integrante do sacramento do casamento. Quando os 

noivos dizem: “Eu... te recebo a ti... como esposa(o)” as palavras com as quais os noivos 

contraem matrimônio, são só palavras se posterior a isto  não se realiza a relação sexual, o 

que diz João Paulo II, em sua carta às famílias; “esta formula sacramental é de por si o 

signo da celebração do casamento, que pode só se realizar através da relação sexual.13 

 A sexualidade é como um jardim de flores fechado, que se abre com a autorização 

que Deus da no sacramento do casamento quando se diz: “eu te recebo a ti”. Se se usar  

antes se destrue a possibilidade que Deus tem de chegar com sua graça a esse jardim 

sagrado. A confessão e a oração, especialmente os Ave Marias são como as rosas que o 

Espírito Santo, no sacramento do matrimônio, poderá em vistas de esta sacralidade.  

CORPO-GRAÇA SACRAMENTAL 

 Serão os dois um só ser”.14 Nesse “um só ser” matrimonial o próprio corpo passa a 

ser do conjuge, ao mesmo tempo os dois de Deus. Tanto é assim que São Paulo diz; “os 

senhores já não se pertencem a si mesmos, senão que foram comprados a um grande 

precio.”15 Significa que o corpo do casal é o instrumento por onde Deus entrega suas 

bendições de amor. Contudo, nessa linguagem do corpo, todas as relações sexuais, não 

transmitem as graças do sacramento, já necessitam algumas condições para isto aconteça.  

CONDIÇÕES NA RELAÇÃO SEXUAL PARA A SACRAMENTALIDADE 

 As relações sexuais, são trsmissoras de graça, o que está descrito na enciclica 

Humanae Vitae de Paulo VI e reforzado pelos escritos de João Paulo II. Os dois pontifices 

definem um grande principio; todo ato conjugal deve ficar aberto à transmissão da vida, 

assim, cada relação sexual considera os significados unitivos e pro-creativos. Também o 

ser humano não lhe é lícito eliminar a fertilidade por seu próprio arbitrio. 16 

 

                                                           
11

 João Paulo II I 11 1981, 122 1 1983 
12

 I Corintios 6,19 
13

 Catecismo da Igreja Católica N° 2360 
14

 João Paulo II. Catequese do 5 de janeiro de 1983 
15

 I Corintios 6,19 
16

 Paulo VI Humanae Vitae N° 11, 12 
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SIGNIFICADOS UNIDOS NA RELAÇÃO SEXUAL 

 Pode-se interpretar mal como significado pro-criativo o permitir que em cada 

relação sexual permita-se uma nova vida. A fim de entender este dificil conceito é preciso 

centrar-se na palavra “significado” a qual vem de signo, que quer dizer: fazer visivel o 

invisivel.  

 Na comprensão desta união de significados é necessário conhecer o invisivel que 

cada signo faz visivel, do signo unitivo e do signo pró-criativo . O visível do signo unitivo é 

o penis dentro da vagina, o que permite a expressão da invisível união das almas do 

cassal. Por outra parte o signo pró-criador é visível na fertilidade masculina e feminina, os 

espermios e os óvulos, os quais dão visibilidade à invisibilidade potencia criadora de Deus.  

RELAÇÃO SEXUAL ABERTA À TRANSMISSÃO DA VIDA. 

 “Qualquer ato matrimonial deve ficar aberto à transmissão da vida.”17Este 

conceito se interpretou mal como que toda  relação sexual fica “aberta à vida”,18 

entendendo o que se refere a  possibilidade de que eu sempre vou ter um filho. Erro que 

vai contra a tarefa do casal de regular as concepções. A mesma enciclica Humanae Vitae 

diz; Não é uma nova vida de cada ato conjugal. Por isto é que Deus dispus com sabiduria 

leis e ritmos naturais de fecundidade, que se prevêm infecundos, que por se mesmos 

distanciam os nascimentos porque continuam organizados a expressar a união.19 

 Para compreender que “todo ato matrimonial deve ficar aberto à transmissão da 

vida” é preciso renomear os aparelhos genitais. Se em vez de nomear aos aparelhos 

genitais, aparelhos reprodutores os chamados aparelhos transmissores de vida, é mais 

fácil a comprensão dessa transmissão da vida aberta, porque quando o homem e a mulher 

unem seus corpos, através do pênis na vagina, unem seus aparelhos transmissores e 

produz uma via da transmissão da vida, a que não se fecha porque circula o significado 

pró-criativo; o espermio e o óvulo, os quais fazem visível a invisivel potencia criadora de 

Deus.  

                                                           
17

 Paulo VI Humanae Vitae. N° 11 
18

 João Paulo II diz que o amor do cassal é aberto à vida.  
19

 Paulo VI Humanae Vitae N° 11 
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 Dá-se tanta importância e cuidado a esta via que se forma com a união do homem 

e a mulher, porque por ela passa a potência criadora de Deus, quem é um protagonista 

importante no corpo do cassal.  

 Uma relação sexual com a via da transmissão da vida fechada é quando interfere-

se de alguma forma a via de algum dos aparelhos transmissores de vida (reprodutores) do 

casal. Por exemplo, fecha-se a transmissão da vida quando desviam-se os espermios com 

uma ejaculação fora da vagina. Outra forma de fechar a via da transmissão da vida quando 

se impede a ovulação com uma pílula hormonal. São muito usados os anticoncepcionais 

intrauterinos que não só interfierem à potência criadora de Deus, senão que além disto 

são abortivos.  

 Portanto, para um casal cumprir com a tarefa de regular as concepções mantendo 

aberta a via da transmissão da vida, a relação sexual tem que ser em um tempo com 

certeza de infertilidade matrimonial. 

 Com esta vivência não só se mantém a graça de Deus20mas também as exigências 

da cotidianidadede da sexualidade, assim regulada, motiva o permanente diálogo, 

deliberação e adapção da vida à vivência da sexualidade de ambos os cônjugues.  

DIFERENÇAS DA RESPOSTA SEXUAL . 

 A união dos corpos no ato conjugal, necessita uma resposta psicológica individual 

que é distinta no homem e na mulher e, varia ao longo da vida matrimonial.  

 O ponto de união dos corpos é através da penetração do pênis na vagina, contudo, 

no estado habitual do corpo esses dois órgãos não o permitem. A posição flácida do pênis 

                                                           
20

 Paulo VI Humanae Vitae N° 8 
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não serve para entrar na vagina, para o qual é necessário que se produza a ereção. Além 

disso, o tamanho da vagina da mulher, não permite que entre o pênis ereto.  Para que isto 

aconteça é necessária a chamada excitação, na qual a vagina lubrica-se, alarga e alonga.  

 As mudanças necessárias, consenguem-se pelos estimulos do pensamento, visão e 

tato.  

 Existem diferenças marcantes na resposta do homem e a mulher. Por uma parte o 

homem consegue sua resposta com muita facilidade a qualquer desses estimulos, 

especialmente as visuais, porém a ereção mantem-se por um periodo determinado e 

precisa tempo para obtê-lo novamente, porém este tempo é diferente em cada homem. 

Ao contrário, a mulher em um início é mais lenta para acordar a resposta sexual, sendo 

mais sensível à sensação tátil, e á integralidade, especialmente afetivas, mas pode manté-

las por muito tempo e biologicamente pode retomá-las a qualquer momento.  

 Outra diferença especial é que as mulheres muitas vezes precisam estar 

descontraidas para se entregar a seu marido,  no entanto, o homem se descontrai com as 

relações sexuais.  

RELAÇÃO SEXUAL-PRAZER21 

 O prazer é atingido quando ambos se compenetram um do lado do outro, sem 

estimulos externos a eles para alcançar a excitação, os cônjugues experimentam uma 

satisfação do corpo e do espirito nas relações sexuais, especialmente quando se 

conseguiram as mudanças fisicas necessárias na mulher em resposta à união das almas.  

RELAÇÕES SEXUAIS NA VIDA MATRIMONIAL 

NOIVADO. O ideal, é que ambos chegem virgens ao casamento, embora, pareciera que 

nesses tempos isto é cada vez menos comum. Mesmo que tenha noivos que seguem este 

ideal.  

 Aos noivos que tiveram relações sexuais com outras pessoas que não seja o futuro 

cônjugue, sugere-se que realizem o êxame de descarte da Aids antes do casamento. Pode-

se ser portador durante oito anos sem apresentar síntomas. Já existem famílias, mãe e 

filho com esta doença porque o pai contraiu casamento sendo portador, adquirido anos 

antes de seu noivado sem que ele e a noiva o soubessem.  

LUA DE MEL . No tempo seguinte ao casamento. Diz-se vir da cultura árabe na qual os 

recém-casados gozavam de um mês luar, após do casamento. No Chile os noivos 

                                                           
21

 Catecismo da Igreja Católica N° 2362 



Tradução Edith León.  

12 
 

ausentam-se do meio social e laboral com o objetivo de descansar da carga dos 

preparativos matrimoniais, para aprender ou reforzar a sexualidade e recuperar energias 

para as tarefas da volta.  O casamento deixa-se levar pelo que quer e sente  “para testar 

muitas vezes” as relações sexuais, sem abstinências, para o qual precisa estar 

descansados, com tempo e sem pressões. A mais necessitada com essas condições é a 

mulher, quem devido a suas condições psicobiologicas precisa mais tempo que o homem 

e maior concentração para a sexualidade. Para a mulher pode ser que o estresse, pela 

sobrecarga dos preparativos do casamento genere nela algum nivel de dificuldade para 

conseguir uma melhor resposta de seu corpo para com a sexualidade.  

 Sem dúvida também, é a oportunidade de fazer turismo e fazer esportes, mas num 

espirito de descanso. No entanto, o mais habitual é que desde as agências de turismo se 

amarre aos noivos com turnês centradas em conhecer e percorrer, como se fosse a única 

oportunidade de viajar, organizando mudanças de lugares, os quais distraem, mas não 

descansam. O trajejo de malas, a confirmação de voôs e transportes terrestres adicionais 

podem gerar estresse e, não poucas vezes, se viu graves depressões em mulheres post lua 

de mel.  

 Recomenda-se aos que não seguem esta sugestão e chegaram a ter problemas de 

estresse, não culpabilissem ao vinculo matrimonial, senão que tenham paciência para que 

está dificuldade desapareça, assim seja com descanso especial ou com a ajuda de um 

especialista.  

DURANTE A GRAVIDEZ: Pode-se ter relações sexuais, mais ainda, é um tempo excelente 

para reforçar a aprendizagem. Ao homem pode ser que lhe custe a sexualidade com uma 

mulher que não  seja “magra” como nos filmes ou por temor a pôr em risco a gravidez, no 

entanto, a mulher está muito mais disposta biologicamente e a criança lhe faz bem, já que 

tem maior irrigação uterina.  

PUERPÉRIO:  Os 40 dias imediatos ao parto são um periodo na vida da mulher bastante 

particular, já que toda a força de entrega da mulher está encausada a alimentar e a cuidar 

ao recém nascido, seu corpo está se recuperando do parto. Igualmente pudesse existir o 

medo a retomar a sexualidade por uma possível dor vaginal devido as mudanças ocorridas 

no trabalho de parto. Por isto é necessário iniciar uma nova aprendizagem. É muito 

necessário para a mulher que a aproximação do homem a mulher ao término desta etapa 

seja com muito carinho, tempo e consideração a seus temores e dificuldades.  

A VIDA MATRIMONIAL: ao longo da vida poderia ocorrer que a resposta decaiga, podindo 

afetar à frequência, a vontade de ter relações sexuais ou a resposta do corpo a pesar de 

ser estimulado, faltando a ereção do pênis ou não atingindo as mudanças vaginais 
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produzidos pela excitação na mulher. Acontece em distintas etapas da vida matrimonial e 

por distintos motivos. O importante é estar conscientes disso e pedir ajuda a profissionais 

responsáveis e competentes se assim for preciso.  

 Também pode acontecer que em determinados momentos da vida da mulher não 

fique animada com as relações sexuais porque está psiquicamente muito adolorida  ou 

fique zangada com seu marido por múltiples razões.  

 No homem a resposta pode decair, diminuindo  a frequência de relações sexuais, 

em etapas de fecundidade profissional, estresse ou quando há depressões, reversíveis 

com terapia hormonal e especifica, ou inclusive em impotência na vida adulta madura.  

EM PERIODOS FÉRTIS: Embora durante certos dias do mês a mulher considera-se fértil por 

presencia, de mucosidade fertil (transparente, elástica e muito nutritiva para os espermios 

quando entram em contato com esta mucosidade) no colo do útero e a vagina, não 

necessariamente as relações sexuais nesse periodo vão a derivar em uma nova vida, 

mesmo que as chances de  engravidar são superiores ao 60% aos 6 meses de tentá-lo. 

Nesses dias a união realiza-se com mais facilidade por uma melhor resposta psicológica da 

mulher.  

EM PERIODOS INFERTEIS: Para alguns casais, as relações sexuais só em periodos inférteis 

podem ter um maior grau de dificuldade, derivados do homem, da mulher ou do casal 

sendo estas uma forma de vida que precisa um pouco mais de dedicação mútua para se 

conhecer sob essas circuntâncias particulares, renovar a resposta sexual de ambos e viver 

a sexualidade plenamente. 

EM PRE-PEAK: Segundo as condições da mucosidade vaginal, os espermios podem durar 

desde algumas horas até 10 dias, em etapas que seja necessário controlar as concepções, 

recomenda-se não ter relações sexuais nos dias pre-peak, quer dizer, naqueles que vão 

desde o primeiro dia da regra até a ovulação.  

ABSTINÊNCIA DE RELAÇÕES SEXUAIS 

 Abster-se é deixar de fazer algo. Aqui fala-se de abstinência do ato sexual. Exitem 

periodos de abstinência em que a vida obriga: como depois do parto, doenças infecciosas, 

ou quando um deles não está em condições físicas ou psiquicas de se entregar.  

 Também a abstinência voluntaria para evitar a concepção de uma criança.  

 Às vezes identifica-se à abstinência como algo incômodo, quase uma tragedia que 

prejudica ao casal. No entanto, os periodos férteis com abstinência são tempos que 
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podem ser aproveitados para motivar outras expressões de amor, permitindo o amor 

matrimonial rico em afetividade, de vida cultural e social. 

 Sem dúvida que os tempos de abstinênia são ricos, mas esta não é uma conduta 

principal na vivência da sexualidade matrimonial. Critério aclarado por São Paulo quando 

diz: “não dispõe a mulher de seu corpo, senão o marido, igualmente o marido não dispõe 

de seu corpo senão a mulher. Não se neguem o direito  entre si senão quando decidam de 

comum acordo e por certo tempo com o fim de se dedicar à oração, mas,  depois voltem a 

se juntar.”22 

 Que São Paulo tenha incentivado às relações sexuais e convide a moderar a 

abstinência, não significa que estas possam se impôr, que sejam uma obrigação, nem que 

exista o que se chamou o “o debito conjugal”, na qual se interpretou que a mulher tem a 

obrigação das relações sexuais. 

 Esta definição apareceu nos tempos em que se considerava que o homem não 

podia controlar a necessidade sexual, pelo que a esposa devia satisfazê-lo para evitar a 

infidelidade. Nesses tempos o mesmo Santo Pai Paulo VI disse; “um ato conjugal imposto 

ao cônjuge sem considerar sua condição atual e seus legítimos desejos, não é um 

verdadeiro ato de amor”.23 Também a experiência domonstrou que o homem controla sua 

sexualidade e pode viver tempos de abstinência necessários e esclarecemos que as 

palavras de São Paulo não são uma norma a seguir, senão que uma motivação a 

considerarno espirito de auto-análise; desde o amor a mulher abre-se à união e em 

nenhum caso é o direito do homem de reclamar o corpo da mulher.  

 No outro extremo se disse que a vivência da  sexualidade com periodos de 

abstinência faz perder a espontaneidade. Na sexualidade o valor da espontaneidade não é 

mais importante do que o crescimento do amor conjugal que o amor a Deus. Acredita-se 

que com os ant-concepcionais mantem-se a espontaneidade, idéia mágica que provem do 

cinema.  No entanto com os anticoncepcionais é possível que “como todos os dias podem-

se então nunca”, dado porque à mulher lhe custa a entrega corporal que lhe significa se 

desconetar de todos os detalhes da familia e do trabalho e, para uma boa relação sexual 

necessita estar descansada e de ser possível todos os dias, espontaneamente o homem se 

insinuara, de modo que a mulher pode terminar sendo uma fugitiva de seu marido. Às 

vezes, a mulher para terminar com o ciclo vicioso prefere ceder à relação sexual fingindo 

seu órgasmo, mesmo que ela não sinta nada, para que não a critiquem e configura-se o 

dominio masculino através do sexo.  

                                                           
22

 1 Corintios, 7 
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 Paulo VI. Humanae Vitae N° 13 
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 A abstênção de relações sexuais é um esforço especial para o homem impulsivo, 

para  quem tem vontade fraca. Maior é a dificuldade, quando o homem chega tarde a 

casa e com sua mulher só comparte a cama, já que o impulso de ser reciprocos é muito 

forte. Dificulta-se o dominio do impulso sexual porque está cansado, perde-se a liberdade 

de conduzir a pessoa. A impulsividade diminui quando o casal funciona em conjunto 

dando a comida para as crianças, indo no cinema, assim é mais fácil de dizer não para  os 

órgãos genitais porque há uma reciprocidade do casal.  

 Outra dificuldade que às vezes se apresenta é “quando se quer e não se pode e 

quando se pode e não se quer”, devido a que é possivel que nos periodos inferteis pré-

mestruais, a mulher irrita-se com o que se incomoda e cansa. Nesse caso favorece haver 

tido uma aprendizagem de relação sexual em periodo fértil, já que ela pode trasladar a 

experiência sexual dos dias férteis o  periodo infertil. Nos dias inférteis pode aprender a 

não se sobrecarregar de atividades, ter um maior descanso, aprender e conduzir a 

irritabilidade. Por outra parte, as atividades pesadas programaveis deixá-las para os dias 

férteis, por exemplo, arrumar os armarios. Também recomenda-se ao homem não ligar 

para a irritabilidade e a irritabilidade da mulher.  

 Além disso, viver a sexualidade regulada pela fertilidade se faz desagrádavel que o 

permisão da união o faça a mulher, sendo a única responsabilidade. Por isto, convém que 

ele aprenda a observar a sua mulher e que também registre a sua fertilidade na agenda.  

Assim quando se está distanciando uma nova concepção, no periodo fertil ele não insista 

e teha uma atitude respetuosa, de complice com a decisão da abstinência para que  a 

mulher não fique à defensiva. 

 Também se fala que viver segundo o respeito aos ritmos naturais da fertilidade 

“rigidizam a sexualidade a dias especiais e não a momentos especiais”. Se o casal espera 

ter relações sexuais segundo os momentos especiais, poderia ser que nunca se tiveram, 

porque esses momentos pode que nunca cheguem, em troca o casamento pode fazer dos 

dias inferteis, um momento especial.  

 Outra reclamação de alguns casais é “quando pode-se sempre estamos brigados” o 

que acontece quando alguns conflitos não se solucionam com uma simples conversação e 

para solucioná-los precisa-se de tempo e paciência. Então, se o casal sabe que hoje podem 

se unir e estão brigado. Podem deixar a briga detrás da porta e depois se verá se vale a 

pena retomá-la ou esquecer. No caso que a briga se retome, se fará em outro contexto, 

com a idéia de solucioná-la, porque  se contará com maior graça de Deus proveniente da 

própria sexualidade. De todos modos, o casal aprende da misericordia para a união física e 

para vida diaria, em suas atividades familiares e de trabalho.  
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 Esta forma de amor conjugal é exclusiva para os que vivem a sexualidade no 

respeito dos ritmos de fertilidade. As pessoas com mentalidade anticoncepcional não 

comprende nem aceitam, nem também não podem aplicá-la. Para evitar o dominio 

masculino através da sexualidade, antes de uma relação sexual se necessita não ter 

brigado. Esta preocupação de não ter relações sexuais quando se está brigado, é exelente  

para evitar o dominio de algum dos dois, mas pode que os casais com problemas 

conjugais pemaneçam em um ciclo vicioso, no qual se há briga não há relação sexual, se 

não há relação sexual se produz distaciamento e o conflito matrimonial aumenta.  

 Viver  o controle da fecundidade com abstinência produz varias vantagens para o 

casal. Primeiro asegura a existencia do dialogo, ajeita e enriquece a vida conjugal. Na 

mulher educa-se a irritabilidade, o homem controla a impulsabilidade e fortalece a 

vontade.  Os dois vivem se cuidadando.  
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FERTILIDADE CONJUGAL 

 Chama-se fertilidade conjugal ao que se produz pela associação dos espermios 

com o mucos cervical feminino. Isto devido a que dependendo das caracteristicas 

amigaveis ou agressivas do mucos, o que se chama “hostilidade mucos-semem” o 

espermio pode morrer à chegada ou durar até 10 dias. Por isto recomenda-se aos casais 

que estão distanciandos a conceição de uma nova vida não ter relações sexuais nos dias 

pre-peak.  

ELIMINAR A FERTILIDADE MATRIMONIAL. 

 Viver a sexualidade regulada pela fertilidade não é só uma vivência de casais 

católicos, mas também viver como as outras coisas naturais que priorizam como os casaiss 

New Age. No entanto, esterilizam-se com o último filho planejado, porque Deus não está 

em sua perspectiva de interesses. Ao invés disso, um matrimônio católico que ante Deus 

não tem mais filhos, segue regulando os nascimentos com a fertilidade feminina porque 

não eliminam a fertilidade por seu próprio arbitrio.  

PATERNIDADE FECUNDIDADE MISSÃO DE TRANSMITIR VIDA. 

 A fecundidade é o fruto do amor matrimonial. É o testimunho vivo  da entrega do 

casal, já que o amor cônjugal tende naturalmente  a ser fecundo. Assim a criança emerge 

desde o coração de ambos. Para a maioria  dos pais, o filho é motivo  de alegria mas para 

outros é uma sacudida que perturba os planos de vida, no entanto, com o tempo a força 

da vida da criança, acaba encantando ao mundo ao seu redor.   

INTENÇÃO CRIADORA DE DEUS.  

 Deus Pai não tem para os cônjuges uma ideía previamente  planejada do número 

de filhos, sim assim fosse não consideraria a decisão deles. Assim como a esposa pode ter 

uma intenção de quantos filhos, o pai pode ter outra, também Deus Pai tem uma 

intenção, A idéia de Deus começa, desde o momento da concepção do ser humano, e 

desde esse momento, está já organizada à eternidade de Deus.24 

 Através da fertilidade conjugal Deus interpela perguntando, por que não outro 

filho? Ao que os cônjuges respondem afirmativamente ao se unir no periodo fértil. Ao 

invés disso, se a resposta é negativa aplica-se a vontade para dizer “NÃO” no periodo fértil 

e a união se faz no periodo infertil. Não somente é valida a negativa dos  cônjuges através 

da abstinencia, senão que esta pode pertencer à intenção criadora de Deus, já que 
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 João Paulo IICarta às familias 9 
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considera o sentido de responsabilidade do homem moderno ao regular as concepções.25 

Por isto o amor conjugal exige aos cônjuges uma consciência de sua missão de 

paternidade responsável.26 

CASAL INTERPRETE DA INTENÇÃO CRIADORA DE DEUS.  

 Se ele é gestor  e interpreta-se na inteção criadora de Deus quando na reflexão da 

deliberação ponderada e generosa o casal pergunta-se, quantos filhos quer Deus em 

nossa familia? Este é um dialogo permanente dos cônjuges com Deus, onde estes podem 

expôr sua motivações para a chegada ou não de uma nova vida. A intenção criadora não é 

uma “obrigação criadora”, Deus também escuta. Considerando um critério, “a 

paternidade responsável não é só para evitar um novo nascimento, senão também fazer 

crescer a familia segundo criterios da prudência.”27 Prudência, é procurar o bem ante 

Deus, de ter uma familia numerosa ou por graves motivos evitar um novo nascimento 

durante algum tempo ou por tempo indefinido.28 

CASAL ADMINISTRADOR DA TRASMISSÃO DA VIDA. 

 Com a trasmissão da vida, os pais não somente encontram sua felicidade, mas 

também encontram estão cooperação com Deus Criador.29 É por isto  que nessa missão os 

cônjuges não ficam livres para proceder arbitrariamente, como se eles pudessem 

determinar autônomamente os caminhos a seguir.30 Também não significa o que é 

chamado erroneamente  “os filhos que Deus quiser,” senão, os cônjuges estão chamados 

dia a dia a descobrir a quantidade dos filhos, discernindo desde eles a intenção criadora 

de Deus e com isto reconhecem-se como administradores do plano estabelecido pelo 

Criador.31 

 Portanto, a paternidade e a maternidade, missão do amor conjugal, vive-se com 

responsabilidade ante Deus, acolhendo os filhos como um dom seu e evitando novas 

concepções quando reconheçam que existam sérios motivos, motivos justos e motivos 

graves. 

 Existem pessoas que pensam que é a mesma coisa distanciar um filho com 

anticoncepcionais que fazendo abstinência de relações sexuais em dias ferteis. Sem 

dúvida que com os dois sistemas se consegue o mesmo resultado, a ausênciade de uma 
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nova  concepção. No entanto, é muito diferente obtê-lo eliminando a fertilidade,  quer 

dizer, a potência criadora de Deus, que respetandó-a, mesmo que o objetivo final seja o 

mesmo. Isto é o que diferencia a atitude dos cônjuges, quando pela própria decisão 

eliminam a fertilidade, como disposição a se manter como administrador usando os 

periodos inferteis, onde a potência criadora está inativa por iniciativa de Deus, seguindo o 

ritmo da natureza criadora. Se o matrimônio precisa se negar à paternidade o faz desde a 

mesma imagem e semelhança de Deus, através da abtinência.32 

MATRIMONIO GENEROSONA TRANSMISSÃO DA VIDA. 

 Outra pessoa poderia dizer, “há casais que não tem filhos por egoismos usando os 

periodos inférteis e isto é o mesmo que usar anticoncepcionais”. Mesmo que nos dois 

casos o resultado seja o mesmo, quando regula-se com o recurso aos periodos infecundos, 

Deus mantém sua presência.33 

 Para tanto, existe um apelo aos cônjuges para com a generosidade considerando 

que “quando acontece a regulação da natalidade, por razões justificadas, eles podem 

distanciar os nascimentos de seus filhos. Nesses casos considerar que seu desejo não 

nasce do egoismo, senão que é conforme à justa generosidade.” “São dignos de menção 

muito especial os que de comum acordo bem ponderados aceitam com magnanimidade 

uma prole más nunerosa para ser educada dignamente”34.  A Sagrada Escritura e a prática 

tradicional da Igreja vem as famílias numerosas como um sinal da bendição divina e da 

generosidade dos pais.35 

 João Paulo II lembra “tenham em conta os país cristãos que não estão destinados 

únicamente à propagação e conservaçãodo gênero humano aqui na terra, senão a injertar 

nova descendência à Igreja de Cristo, a procriar conciudadanos dos Santos e domesticos 

de Deus. 36 

PATERNIDADE RESPONSÁVEL – TAREFA DE REGULAR A TRANSMISSÃO DAS NOVAS 

VIDAS.  

 A paternidade é um previlegio e não é um direito do casal.  

 No exercicio responsável da paternidade reconhece-se os deveres para com Deus, 

para consigo mesmo, para com a familia e a sociedade em uma justa hierarquia de 
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valores.37Para isso a enciclica Humanae Vitae fala de motivos para evitar as concepções, 

como “serios motivos, justos motivos e por graves motivos”. Para interpretar essas 

motivações de evitar o novo filho está a consciência certa e formada dos cônjuges.38 

 Paulo VI afirma: no modo de obrar os cônjuges não procede a sua vontade mas 

regidos pela consciência, que considera o Magisterio da Igreja, no que a responsabilidade 

humana e cristã com dócil reverência a Deus de comum acordo e esforço dos cônjuges, 

para se formar um juizo certo atendendo o bem próprio, obtem dos filhos já nascidos e os 

que estejam por vir. As circunstâncias dos tempos, o estado da vida material e espiritual 

em uma justa hierarquia de valores. 

 Para conseguir esses objetivos no distanciamento das concepções, o casal 

diagnóstica a fertilidade feminina com certeza para o que  é preciso uma capacitação e 

avaliação permanente com um profissional idôneo e se é preciso  trocar cada certo tempo 

de instrutora e eventualmente  ajudar com ecográfias para confirmar o que se está 

aprendendo.  

PONDERAÇÕES A DELIBERAR PARA A PARTERNIDADE RESPONSÁVEL 

 Ao ponderar o casal se discerne a capacidade de responder às necessidades e 

exigências que significa um filho: desde as leis biológicas de dar a vida, as condições 

físicas, econômicas, psicologicas e sociais.  

 Para a paternidade responsável é preciso conhecer as leis biológicas da vida:  

- Os periodos ferteis e inférteis da mulher, espermatozoides do homem e lactância 

materna.  

-  Idade dos Pais: “ Como zetas na mão do héroi assim são os filhos da juventude”, diz o 

salmo 127. Este Salmo, mais a realidade biológica das concepções motivam a formar a 

família, o mais jovem que possa depois dos 20 anos.39 

 Condições físicas: a primeira causa de afastamento é que cada nascimento precisa 

tempo na recuperação do útero, a emocionalidade da mãe e conseguir a lactancia exitosa 

do filho durante o primeiro ano de vida. Também é preciso se afastar definitivamente no 
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 Relação de sindrome Down ou Trisomia 21 ou mongolismo com a idade materna aos 20 anos da mãe, 1 
caso em 2000 nascidos; 30 anos de idade da mãe i em 700; 35 anos de idade da mãe 1 caso em 350; 38 anos 
de idade da mãe 1 em 175 em 40 anos de idade da mãe i caso em 100 nascidos. Esta-se chamando a evitar 
as doenças, no entanto, quando elas existem a família cresce em sabiduria, generosidade e agradecimento.  
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caso de doenças da mãe, “razões graves” como um câncer, tuberculose ou por idade 

arriscada 

 Condições Econômicas: se aplicado rigorosamente os impedimentos econômicos 

poderia-se concluir que os pobres não tem direito a ter filhos. Então, cada casal delibera 

esses impedimentos de acordo a suas circuntâncias.  

 Condições Sociais: desde a aparição dos anticoncepcionais, alguns governos 

atribuiram-se o direito de controlar a paternidade. Assim é na China onde o número de 

filhos o limita o Estado, castigando quando se tem mais de um filho. Mas de um tempo a 

esta parte,  na Europa, em alguns paises que previram a catastrofe das taxas de natalidade 

baixa premiam econômicamente o maior número de filhos.  

RECONHECIMENTO DA FERTILIDADE FEMININA. 

 A fertilidade feminina é o signo que regula a sexualidade para o afastamento dos 

nascimentos. O primeiro indicio de reconhecimento de fertilidade feminina começo em 

1930 como o sistema Oggino Knaus que indicava com certeza a fertilidade do mês 

anterior, faziam-se cálculos da possível fertilidade, com um 20% de fracaso e também 

precisava regularidade no ciclo mestrual. Atualmente existem diferentes formas que 

diagnósticam os síntomas da fertilidade feminina: o sistema Billings, é um aotoexame que 

realiza a mulher para diagnosticar fertilidade ao observar o muco colo do útero. Tem 

grandes diferenças com o primeiro sistema porque diagnostica a fertilidade presente, por 

sinais visiveis  e não a do mês anterior por cálculos. O sistema indica que está fertil 

quando o muco é claro, elástico e escorragadio, e infertil quando não há, e ele é pegajoso, 

opaco ou grumoso. Contempla-se esse diagnóstico com alterações da temperatura basal. 

Sobe 0,3°c durante três dias consecutivos à ovulação . Sabe-se ainda que com a deteçção 

do peak de hormona luteinizane, LH, na urina matinal com 90% das mulheres. Para 

confirmar a ovulação mede-se a progesterona no sangue e urina. Pode-se ajudar com 

monitoreo ultra-som de maduração folicular.  

 Momentos da Capacitação: para identificar a fertilidade feminina no muco cervical 

da mulher é preciso que não se tenha interferência de semem, pelo que o tempo antes do 

casamento com abstinência, é mais adecuado para aprender a observar a fertilidade em 

este muco. Par que a mulher conheça as variaveis  que interferem na sua fertilidade, como 

estados emocionais, fatores climáticos, estacionais. Recomenda-se estudar seis ciclos.  

 O segundo ciclo de diagnóstico de fertilidade é depois do parto para identificar as 

modificações da sintomalogia de fertilidade pós-parto com lactancia materna. 

Recomenda-se repassar depois de cada gravidez.  
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 O terceiro tipo de curso de diagnóstico de fertilidade é a sintomatologia de 

fertilidade, em relação com a idade,  e climaterio. Também é preciso descartar 

interferência de fungos e outros.  

 Temas para aprender o diagnóstico de fertilidade: conhecer o aparelho genital 

masculino e feminino, fisiologia sexual da mulher e fatores que interferem, identificam o 

ciclo de fertilidade da mulher, identificar os fluxos que indicam fertilidade feminina. 

Diferenciar os fluxos que interferem com os fluxos que indicam fertilidade feminina, 

extração de fluxo mucuso, observação desse e seu regstro: observação de outros 

indicadores de fertilidade, como toma de  temperatura especifica para o diagnóstico dela, 

anotação na tabela dos dias que se podem utilizar sexualemente para conceber filhos, dias 

em que é necessára a abstinência de acordo às características dos espermatozoides do 

homem, lactancia natural; o  diagnóstico  de fertilidade. 

Observação sobre o diagnóstico de fertilidade feminina.  

 Homem: que o homem aprenda junto à mulher, determina uma atitude distinta ao 

interior do casal. O homem ajuda à mulher ante dúvidas no diagnóstico de fertilidade e 

em condutas especificas como  toma de teperatura. Aproxima-se ao tema biológico, aos 

processos biológicos de parto e lactancia. O peso da sexualidade não só recai nos ombros 

da mulher. Observou-se que é maior o abandono do sistema de vida nos casais em que só 

a mulher capacitou-se.  

 Abandono: abandonam este sistema de vida os casais nos que o ginecologista 

insiste no uso de anticoncepcionais e não ajuda no cuidado do colo para a produção de 

muco. Por isto recomenda-se eleger um médico que conheça a importância desse tema.  

 Cursos: dão-se distintos cursos de diagnóstico de fertilidade, não todos são iguais, 

nem dão a mesma confiabilidade. Por exemplo, uma jovem médico fez um curso com uma 

instrutora que não ensino que o espermio pode durar até 10 dias no muco, teve relações 

suxuais  antes do peak de ovulação feminina e ficaram esperando um filho quando não 

queriam por não ter considerado a fertilidade matrimonial.  

 Recomendamos que as anotações das tabelas de diagnóstico de fertilidade, 

guardam-se, já que são um antecedente ginecologico para o futuro.  

 MATRIMONIO INFERTEIS OU ESTERILIDADE. 

 Infertilidade é a capacidade para conceber logo de um ano de relações sexuais, 

sem negociar a anticoncepção. A fertilidade no casal está dada pelos que nunca poderão 

ter filhos e a infertilidade que teriam todos os casais ao terminar sua idade fértil. A 
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frequência de infertilidade 10 a 15%  entre os 20 a 29 anos. A medida que aumenta a 

idade da mulher, aumenta a possibilidade de intertilidade. De 30 a 35 anos é de um 15%, 

35 a 39 é de um 30% e 40 a 45 anos e de um 60% de probabilidades de não ter filhos.  

 Fertilidade do Casal. O homem produz 300 milhões de espermios diarios. Depende 

da capacidade dos espermios de sobreviver no trato genital feminino e da viabilidade do 

ovocito II feminino que vive ao redor de 12 horas. Os espermios vivem na vagina 4 a 6 

horas, no colo do útero 5 a 6 dias, no muco fertil até 10 dias, no útero  2 a 2,5 dia, nas 

trompas 2 a 2,5 dias. A mulher ao longo de sua vida não produz óvulos, nasce com um 

número determinado que va perdendo em quantidade e qualidade.  

 Causas da Infertilidade: a maior idade maior incidência de infertilidade, 

alimentação inadequada, infecções-leucorréias, radiografias, excesso de alcool e cigarro. 

Para um casal jovem o 20% dos casais são inférteis por causa anotómicas ou hormonais 

infecciosas entre outras.  

 Probabilidade de conseguir uma gravidez: 25% ao mês, 63% aos 6 meses, 75% aos 

9 meses, 80%  ao ano e 90% ao ano 8 meses de vida sexual ativa. Quando um casal 

começa a vivenciar a infertilidade, é necessário que homem e mulher estudem-se  para 

comprobar em que parte do trajeto da via da transmissão da vida interrumpeu-se, para  

que os avanços da medicina ajudem. Por exemplo há infecções que afetam o ducto 

epididimo no homem que impide a viabilidade adecuada dos espermios.  

 Os tratamentos de infertilidade podem se realizar enquanto se mantém os sinais 

unitivos que é o pênis na vagina, e que o embrião ou criança seja concebido no ventre 

materno. Já que João Paulo II em um discurso comenta “Eliminar a mediação corporal do 

ato conjugal, como lugar onde pode se originar uma nova vida humana, significa ao 

mesmo tempo degradar a pro criação  de colaboração com Deus criador a uma 

reprodução  tecnicamente controlada de um exemplar de uma espécie e perder, para 

tanto, a dignidade pessoal única do filho40. Só quando respeitam-se intetegramente as 

carasterísticas essenciais do ato conjugal, enquanto dom pessoal de os cônjuges, ao 

mesmo tempo corporal e esperitual, respeita-se também, ao mesmo  tempo, a pessoa do 

filho e manifesta-se que tem sua origem em Deus, fonte de todo dom.”41 

 Note-se, embora falte a decendência, segue em pé o casal como intimidade e 

comunião total de vida e conserva seu valor e indisubilidade”42 
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 Donum Vitae, II, B, 5 
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 João Paulo II 27 de agosto de 1999 
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 Também viver a sexualidade regulada pelos ritmos de fertilidade, juntando-se o 

significado pro criador e unitivo, permite ao casal reflexionar diariamente próximo de sua 

realidade familiar e do número de filhos. Ao termino da vida matrimonial se produz uma 

certa segurança de ter cumprido a vontade de Deus na configuração da familia.  

EXEMPLOS DE DELIBERAÇÃO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL  

Situações de deliberação entre um filho e outro 

 Um casal com três anos de casados que teve dois filhos seguidos. A mulher junto a 

seu marido aprendeu a diagnosticar a fertilidade ou infertilidade antes do casamento. Ao 

nascer o segundo filho tomaram a decisão de distanciar o terceiro. Nesse momento 

estavam a tempo de férias as que se desenvolviam no tempo fertil da mulher. De manhã 

vem a forçade se unir, levantam-se para que não aconteça o que já está decidido. Na hora 

de sestear novamente dão vontade de se juntar, razonam, se controlam e não acontece 

nada. De noite, o mesmo dia, conversam o dificil que lhes está resultando, vem a reflexão, 

ela lhe comenta se será tão necessário se distanciar, ele lhe lembra o que o médico falou a 

respeito das cesárias. Ao dia seguinte, ela lhe comenta: “O médico é um pouco exagerado 

e Deus quer que tenhamos mais filhos, ele lhe lembra que não é só um problema de 

saúde, mas que além do mais a grana não está alcançando. Ao quarto dia continuam a 

vontade de se juntar, se juntam e concebem o terceiro filho, a pesar de que não queriam. 

Mesmo que durante três dias conseguiram dominar o impulso sexual, a gravidez não foi 

deliberada, a vontade foi fraca. Aqui não houve falha do sistema de diagnóstico de 

fertilidade, mas sim falhou a vontade.  

 Outro casal com mais anos de casamento, com quatro filhos, encontram-se férteis 

em periodo de férias. Por muito tempo decideram que quatro filhos eram um número 

suficiente para a família, o caçula tem cinco anos. Ao existir as vontades de se unir, tão 

insistentes existindo tantas oportunidades nas férias, retomaram um tema que faz muitos 

anos estava já resolvido, e apareceu uma nova pergunta: esses são todos os filhos que 

Deus quer que nós tenhamos? 

TESTIMUNHO DA VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE 

 Vivemos a sexualidade regulada pela fertilidade durante 24 anos e temos 4 filhos. 

Por recomendação do curso de preparação ao casal antes de nos casar, assistimos a 6 

sessões, uma ao mês, com uma “matrona”43, quem nos ensinou a reconhecer a fertilidade 

feminina e a registrá-la. Depois de ter nosso primeiro filho e durante a lactancia desse 
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 Matrona, profissional que no Chile trabalha como um ginecologista, mas não faz cirugias.  
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filho, colocamos em prática o aprendido. Como eu tinha algumas dúvidas voltei na 

“matrona” e ela analisou meu muco cervical.  

 Respeitamos os dias de abstinência e somamos a temperatura basal nos periodos 

mais complexos, lactancia por exemplo.  

 Temos as anotações dos 24 anos. Ao início nós vivemos com insegurança, também 

com medo, outras com alegria e entrega. Não foi fácil; mas muito enriquecedor para o 

casal.  

 Agora que já não somos fertéis, olhamos para trás e vemos o caminho percorrido 

como uma oportunidade de viver nosso amor matrimonial estando sempre abertos à 

Trasmissão da Vida, o que permitiu estar em constante dialogo com Nosso Pai Deus; tanto 

para ter um filho como para não tê-lo. “Missão cumprida”. Se tiveramos que voltar a 

escolher fariamos a mesma coisa.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


