
Educação Familiar no Lar

Como Ensinar os 
Filhos sobre a 
Intimidade
"E deveis praticar a virtude e santidade diante de mim 
continuamente." (D&C 46:33.)

Os pais tem a responsabilidade de ensinar aos filhos atitudes 
íntegras e uma compreensão correta da sexualidade e castidade.

Os Pais Têm a Responsabilidade de Ensinar os Filhos
A Primeira Presidência declarou: "Os pais têm o dever dado por 
Deus, de ensinar os filhos a compreenderem as leis e ordenanças 
do Evangelho de Jesus Cristo (D&C 68:25-28). Os pais não podem 
transferir esta responsabilidade a outras pessoas ou organizações...
Muitas escolas públicas e particulares estão oferecendo instrução 
sobre a sexualidade humana e assuntos a ela relacionados. Os pais 
devem estar atentos ao conteúdo de tal instrução, a fim de que 
possam complementá-la com ensinamentos apropriados de valores 
morais e responsabilidades no lar...
Nos locais em que as escolas têm oferecido educação sexual, é bom 
que os pais procurem certificar-se de que a instrução dada a seus 
filhos está de acordo com os valores éticos e morais apropriados.
Oramos sempre para que os pais sejam abençoados no 
cumprimento das sagradas responsabilidades de ensinar e cuidar 
de seus filhos" (Carta da Primeira Presidência, 19 de junho de 
1986).
A Igreja publicou o Guia para os Pais (31125 059), para ajudá-los a 
ensinarem a seus filhos o significado correto do relacionamento 
físico íntimo entre marido e mulher.
O guia explica seu propósito com estas palavras: "Este guia foi 
preparado com o propósito de ajudá-los a ensinar seus filhos a 
respeito dessas intimidades físicas e de prepará-los para seguir o 
plano do Senhor em sua própria intimidade...
Este guia foi escrito para uso de todos os pais, seja qual for a sua
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situação. Se você é um pai sozinho, ou uma mãe sozinha, enfrenta 
muitos desafios para criar e ensinar seus filhos sem a ajuda de um 
cônjuge. A organização da Igreja e seus membros -  bispos, 
membros dos quoruns do sacerdócio e as mulheres que trabalham 
com as Moças e na Sociedade de Socorro -  estão todos à sua 
disposição para ajudá-lo. Mas, de qualquer forma, ninguém pode 
substituí-lo (ou substituí-la) na educação dos filhos" (Guia para os 
Pais, pp. 1, 3).

Devemos Ensinar aos Filhos Atitudes íntegras sobre Sexualidade
A sexualidade humana é um assunto sagrado que é fundamental 
para o Evangelho de Jesus Cristo. Desde o início, o Senhor ensinou 
que o homem "deixará seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua 
mulher, e serão ambos uma carne" (Gênesis 2:24). Paulo, o 
apóstolo, admoestou: "nem o varão é sem a mulher, nem a mulher 
sem o varão, no Senhor" (I Coríntios 11:11).
O Elder Boyd K. Packer disse, certa vez, a um grupo de estudantes 
universitários, que "o amor romântico... é não só parte da vida, 
como literalmente uma de suas influências dominantes. É profunda 
e significativamente religioso. Sem ele, não existe vida abundante. 
Na verdade, o mais alto grau do Reino Celestial é inatingível em 
sua ausência" (Bruce C. Hafen, "Evangelho e Amor Romântico", A 
Liahona, junho de 1983, p. 23).
O irmão Bruce C. Hafen disse: "Quando bem compreendidos, as 
escrituras e os profetas nos aconselham a sermos virtuosos, não 
porque o amor romântico seja mau, mas precisamente por ser tão 
bom. Além de bom, ele é puro, precioso, até mesmo sagrado e 
santo. É por isso que um dos mais vis e torpes truques de Satanás é 
profanar aquilo que é sagrado" ("Evangelho e Amor Romântico", A 
Liahona, junho de 1983, p. 25).
O melhor local para nossos filhos entenderem e desenvolverem 
atitudes salutares sobre o amadurecimento físico e a castidade é o 
lar.
As oportunidades de ensino surgem naturalmente, quando os pais 
encorajam os filhos a compartilharem experiências. "Seus filhos 
irão ouvir a respeito deste assunto de várias formas. Eles poderão 
trazer para casa um linguajar ofensivo, histórias impróprias e 
perguntas francas sobre sexo. A fim de que eles mantenham os 
valores do evangelho, é preciso responder a suas perguntas. 
Responda, pergunte ou pesquise racionalmente, juntamente com a 
criança, as fontes de informações. Se existe um momento decisivo 
para uma comunicação aberta entre pais e filhos, é durante este 
tipo de conversa. Isto não significa que deva forçar seu filho a 
aprender detalhes. O próprio ritmo da criança geralmente é o
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melhor indicador de como e quando prosseguir" (Guia para os Pais, 
pp. 29-30).
Grande parte do ensino paterno, quer seja consciente ou não, 
ocorre naturalmente por meio do exemplo. Por isso, "a fim de 
guiarmos seus pés apropriadamente, precisamos demonstrar-lhes 
afeição natural, desde o início. Os bebês têm necessidade de serem 
cuidados física e emocionalmente. Precisam de contato íntimo 
contínuo com seus pais. É nessa intimidade que seus futuros 
relacionamentos começam a desenvolver-se.
A partir desses cuidados estáveis e previsíveis, os bebês 
desenvolvem um senso de segurança emocional e aprendem a 
confiar em outras pessoas. Demonstrem-lhes aprovação 
constantemente. Observem, aplaudam, abracem e beijem-nos." 
(Guia para os Pais, p. 21).
Por tais exemplos, combinados com outras instruções, os filhos 
aprendem o valor da intimidade amorosa na vida familiar.
Com freqüência negligenciamos ou adiamos o diálogo com nossos 
filhos por nos sentirmos embaraçadas ou despreparadas. Às vezes 
nos sentimos mal porque não fomos ensinadas adequadamente. É 
importante que sobrepujemos tais sentimentos e não os 
transmitamos aos nossos filhos. Pode ser que não saibamos como 
começar a conversar sobre sexualidade, porque nossos pais não nos 
ensinaram adequadamente, e não temos um exemplo para imitar.
O Guia para os Pais (31125 059) contém informações básicas para 
serem usadas como respostas às perguntas dos filhos, e sugestões 
sobre como conversar sobre o assunto.
"Nas questões da sexualidade humana, honestidade e precisão são 
importantes...
A fim de responder precisamente às perguntas, é preciso que os 
pais conheçam o nome das partes do corpo e, pelo menos, as 
questões básicas sobre as funções do corpo. Os termos de gíria não 
estão em harmonia com a origem divina de nosso corpo. Somos 
proibidos de nos referir à Deidade com desrespeito. Seria 
agradável ao Senhor nos referirmos a nosso corpo, feito à sua 
própria imagem, com desrespeito? Também não devemos ser tolos 
e usar palavras e termos ridículos. Ensine a respeito da sexualidade 
usando linguagem, informações e exemplos corretos e respeitosos" 
(Guia para os Pais, pp. 29, 30).

Devemos Ensinar a Lei da Castidade aos Filhos
O Presidente Ezra Benson declarou: "A imoralidade sexual é o 
pecado que infesta essa geração" (em Conference Report, abril de 
1986, p. 4; ou Ensign, maio de 1986, p. 4).
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Os filhos devem entender que deixar de viver a lei da castidade 
traz sérias conseqüências. Adultério, fornicação e outras práticas 
impuras levam à perda do Espírito e trazem consigo muita 
infelicidade e tristeza. O comportamento imoral pode infligir danos 
profundos em indivíduos, casamentos e famílias, além de acarretar 
ação disciplinar por parte da Igreja.
Outras sérias conseqüências da imoralidade incluem o risco de 
gravidez, a possibilidade de um casamento contra a vontade, ou o 
risco de contrair uma doença sexualmente transmissível. A ameaça 
da Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS) é 
significativamente mais elevada, quando há comportamento 
homossexual, ou atividade sexual fora do casamento.
Alma ensinou a seu filho Coriânton que a falta de castidade vem 
logo depois do assassinato em gravidade (Alma 39:5). "Talvez 
castidade e assassinato tenham um elemento em comum -  os dois 
têm a ver com vida, que, por sua vez, toca os mais sublimes poderes 
divinos. Matar implica destruição imprópria da vida; a transgressão 
sexual pode implicar geração imprópria de vida, ou a manipulação 
injusta do sagrado poder gerador da vida" (Hafen, "Evangelho e 
Amor Romântico", A Liahona, junho de 1983, p. 24).
O Senhor ordenou: "Amarás a tua esposa de todo o teu coração e a 
ela te apegarás e a nenhuma outra". (D&C 42:22.) Este 
mandamento sugere o caráter sagrado e edificante da intimidade 
madura dentro do casamento -  o lado positivo do princípio da 
castidade. E bom que os filhos entendam que a intimidade marital 
tem aprovação divina, não apenas para o propósito da procriação, 
mas também para o desenvolvimento do amor eterno. Vale a pena 
esperar por essa forma especial de realização romântica, autorizada 
apenas no casamento.
Podemos ajudar a juventude a perceber a verdade da declaração do 
Élder Packer: "Ó jovens, se pudésseis saber que os requisitos da 
Igreja são o caminho para o amor, bem guardado por defesas, com 
sinais de segurança bem marcados, e com socorro ao longo dele! 
Quão tolo é o jovem que acha ser a Igreja uma cerca em torno do 
amor, para mantê-lo afastado dele. Que triste é ressentir-se do 
conselho e das restrições. Quão feliz o jovem que segue os padrões 
da Igreja, mesmo sendo por pura obediência ou hábito, pois ele 
verá satisfeitos seu êxtase e felicidade". (Eternal Love, pp. 5-6.)
A vivência da lei da castidade traz respeito próprio, respeito aos 
semelhantes, consciência tranqüila, companhia do Espírito Santo, 
autodomínio, integridade de caráter e dignidade para as 
ordenanças do templo e para a missão.
A maioria dos pais reconhece que os padrões morais da sociedade
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estão decaindo. Esta mudança tem corroído grande parte do apoio 
público e das barreiras sociais naturais que tradicionalmente 
desencorajavam os adolescentes com relação às experiências 
sexuais impróprias. Assim, os pais não devem ser ingênuos quanto 
aos riscos que os filhos podem estar enfrentando, nem muito 
chocados quando seus filhos mostrarem algumas evidências de 
uma sociedade sexualmente permissiva. Ao invés disto, os pais 
devem preparar-se para sentirem-se à vontade, quando tiverem 
que dialogar com seus filhos sobre assuntos referentes a sexo. 
Devido à abertura sexual em nossos dias, os filhos devem ser 
advertidos claramente sobre as pressões, que enfrentarão. Também 
devem ser tranqüilizados com o conhecimento de que possuem o 
arbítrio e o poder espiritual para controlar as emoções e o 
comportamento que podem levá-los à estimulação sexual 
intencional. Eles devem ser ensinados a dominar as paixões 
adequadamente (veja Alma 38:12).
A mais poderosa fonte de proteção para a juventude contra a 
tentação de ser imoral é o testemunho da veracidade do evangelho. 
O poder e discernimento espirituais provêm dos sentimentos 
pessoais da criança a respeito de Deus. Estes podem ser uma força 
suficiente para compensar a pressão emocional que atormenta a 
juventude do mundo atual.
Os pais ensinam valores religiosos aos filhos durante toda a vida. 
Este ensinamento é mais eficaz numa atmosfera amorosa e segura, 
tão vital para se ensinar atitudes íntegras a respeito da sexualidade. 
"Com freqüência, os pais dão muitos conselhos negativos aos filhos 
adolescentes. Embora seja verdade que devem advertir seriamente 
os jovens de todo tipo de pecado, é preciso que dêem mais ênfase à 
beleza do desenvolvimento. O próprio Deus, contemplando a 
criação da terra, disse que o que havia feito era "bom" (veja 
Gênesis 1:31). Ensinem aos filhos que é bom amadurecer e que a 
adolescência pode ser cheia de beleza e poder.
Elogiem-nos por seu desenvolvimento e maturidade... Encarem a 
adolescência como uma época de poder espiritual, e ajudem os 
filhos a considerarem-na desta forma" (Guia para os Pais, pp. 42, 43).
Não podemos ignorar a sagrada responsabilidade de ensinar 
nossos filhos a respeito de seus divinos poderes de procriação. 
Precisamos ensinar-lhes, desde a infância, os propósitos do Senhor 
para o nosso corpo físico. Os pais podem sobrepujar o embaraço e a 
sensação de incapacidade, ensinando com reverência e clareza, e 
explicando os fatos biológicos no contexto do plano eterno do 
Senhor. Na atmosfera íntegra do lar, filhos e filhas aprendem a ser 
colaboradores do Pai Celestial na tarefa de proporcionar corpos a 
seus filhos espirituais.
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Sugestões para as Professoras
1. Explique que as irmãs podem usar o Guia para os Pais (31125 059), 

Noite Familiar, Livro de Recursos, (31106 059) páginas 189-190 e 
253-260 e o folheto Para o Vigor da Juventude (34285 059) como 
auxílio para ensinar os filhos sobre a intimidade.

2. Examine Gênesis 2 :24,1 Coríntios 11:11 e as declarações do Élder 
Packer e do irmão Hafen que ressaltam a importância do amor 
romântico. Pergunte: Como podemos ensinar os filhos a 
entenderem essa visão íntegra do amor romântico? Quais são as 
bênçãos ligadas à lei da castidade?

3. Pergunte: Em que situação os pais poderiam ensinar 
naturalmente os filhos sobre sexo e moralidade? As irmãs talvez 
queiram relatar experiências nas quais tiveram sucesso em 
ensinar os filhos sobre esses assuntos.

4. Pergunte: Que ensinamentos falsos acerca de sexo e moralidade 
nossos filhos recebem por intermédio da televisão, rádio, jornais, 
revistas e da sociedade? O que pode ser feito para neutralizar tais 
influências?
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