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Em Celebração do Sexo, o autor apresenta guia para que casais
1
desfrutem mais do prazer da intimidade no casamento
Tw eetar

Ter uma vida sexual satisfatória no casamento envolve bem mais do
que cumprir preliminares. A intimidade conjugal, que a Bíblia chama de
0
“tornar-se uma só carne”, é fruto de um processo elaborado que
envolve tempo, esforço e mudanças difíceis. O resultado de todo
investimento será uma reviravolta na intimidade do casal. É o que
garante “Celebração do Sexo - Um guia para apreciar o presente de
Deus no casamento: o prazer sexual”, livro do escritor e terapeuta
conjugal Douglas Rosenau, publicado pela Editora Hagnos através do
selo Voxlitteris.
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Com vinte e seis capítulos, o livro contempla a conceituação bíblica do
ato conjugal e indica, por meio de ilustrações, como utilizar recursos
como massagens ou mesmo reconhecer as zona erógenas do corpo.
O texto aborda também temas delicados, como a vida sexual na
maturidade, disfunções masculinas, histórico de violência, abusos e
traições até a falta de atividade sexual no matrimônio, e aponta
soluções e conselhos nessa experiência tão significativa para o casal.
Conselheiro familiar, com especialização na área conjugal e sexual, e
mestre em Teologia pela Dallas Theological Seminary, no Texas (EUA),
Douglas Rosenau elaborou um cuidadoso guia indicando como alcançar
a plenitude no sexo. Para o autor, a cumplicidade e companheirismo da
relação conjugal são fundamentais para dar mais sabor e dinâmica à
intimidade do casal: “Quando você aprender a celebrar de forma mais
completa o seu companheirismo íntimo, a área sexual do seu
casamento nunca mais será a mesma”, observa.
A busca por uma saudável vida sexual no casamento é uma das
maiores preocupações nos matrimônios cristãos. Encontrar um
caminho para reavivar e reacender a chama do desejo e da afetividade
parece cada vez mais complicado diante de uma sociedade que convida
ao prazer e ao consumo imediato. Diante desse cenário, “Celebração
do Sexo” aponta “caminhos católicos” para se encontrar alegria,
prazer, companheirismo, ternura, encanto e desejo na intimidade
conjugal.
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