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Puro 

“Sem elemento estranho” 
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1. Procriação 
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A Vingança das Senhoras da Igreja 

A Universidade de 
Chicago relatou que as 

mulheres religiosas 
experimentam níveis 

significativamente mais 
altos de satisfação sexual 
do que as mulheres não 

religiosas. 
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19 37 









Vasopresina 





“Super Cola” 
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46 

Sexo 



47 

Sexo 



48 

Sexo 



Não diga NÃO 

para o sexo por 

ele ser 

pecaminoso 

MAS… 
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  …diga SIM  

para espera  

porque ele é tão 
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67% dizem que 

se você ama 

alguém, é 

permitido.  

 
Eles nem mesmo 

podem definir o 

que é o amor. 
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35 E falou um deles, que era 
especialista nas leis judaicas: 

36 Mestre, qual é o 
mandamento mais 
importante na lei  

de Moisés? 
 

Mateus 22:35-38 
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37 Ao que Jesus respondeu: 
'Amarás o Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, com toda a 

tua alma e com todo o teu 
entendimento . 

 
 

Mateus 22:35-38 
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38 Este é o primeiro e o 
maior dos mandamentos 

 
 

 
 

Mateus 22:35-38 
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Deuteronômio 10 

“Meus mandamentos são 

bons para ti… 

…Porque eles te protegerão 

e sustentarão” 
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NÃO estou  

dizendo não ao 

sexo, porque é tão 

pecaminoso 

MAS ... 
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mas dizendo SIM à espera, 

porque é tão 

74 



Teste de Conhecimentos 

O Pecado afeta: 

A) Aos pais 

B) Igreja 

C) o próprio corpo 

D) Jesus 

E) Namorada/Namorado 
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Answer: 

c) Próprio corpo 

76 



77 





79 



80 



Anatomia do Cérebro 81 
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Estima-se que, se os 
neurônios do córtex 

cerebral humano 
forem colocados um  

a frente do outro,  
a medida seria  

por volta  
de 402.336 

quilômetros. 
88 



…no ventre de 
sua mãe. 

Seu cérebro 
começou a 

ativar sua rede 
de circuitos … 

89 



Seu cérebro nunca desliga por 
toda a sua vida. 
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As mensagens elétricas nos 

neurônios viajam a cerca de 354 

quilômetros por hora. Equivale a 

32 metros por segundo 

Lamborghini Diablo atinge  a velocidade máxima 330 KMH 
91 



O resultado de 

milhões de 

células 

comunicando-se 

entre si elétrica  

e quimicamente 

compõem o 

nosso 

comportamento 
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Toda 

criança 

nasce 

com mais 

de cem 

bilhões  

de 

neurônios. 
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O cérebro consome cerca 
de 30% da energia de 

nosso corpo. 
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Seu cérebro processa um pensamento à 
velocidade de 320 milissegundos, ou 

cerca de 1/3 de um segundo 
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Bainha 

de 

Mielina 
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A mielina é 

uma 

substância 

gordurosa que 

isola e protege 

os axônios 

dos neurônios. 
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Mielina 
Atua como o isolamento  

de um cabo elétrico, permitindo 
que os impulsos elétricos 

viajem por um nervo  de modo 
mais rápido e eficiente. 
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Image source: “Norepinephrine”  @ 3D.com 

Norepinefrina 
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“Leito matrimonial”  
=  

? 
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Puro 

“Sem elemento estranho” 
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Você pode 
dar a  

volta por cima… 
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…mas não pode  
consertar as 
memórias 
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O mais difícil 

rompimento que tive 

foi com primeira 

pessoa com quem 

eu fiz sexo... 
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“Agora eu sou casada 

e eu sinto que há uma 

tríade no meu 

coração. Ele ainda 

está aqui. É como se 

ele fosse parte de 

mim, e eu ainda não 

consegui esquecê-lo. " 
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…Desde então eu 

comparo todo 

homem a ele ...” 
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“Surpreendidos” 





Ouça seus pais 





Cortex Pré-frontal (Lóbulo) 
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Necessidades  & Vontades 
Dormir ao volante 

130 



Necessidades  & Vontades 
Saltar antes de olhar 
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Necessidades  & Vontades 
Querer muito daquilo que gostamos 

132 



“CENTRO DA CIVILIZAÇÃO”  
= Voz da Consciência 

114 133 
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Lóbulo pré-frontal 

"... para diferenciar 
entre pensamentos 

conflitantes, 
determinar o bem e o 

mal, identificar as 
consequências futuras 
das atividades atuais e 

reprimir impulsos." 
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A parte do cérebro 
que controla 

impulsos e se engaja 
em perspectivas de 

longo prazo, os 
lóbulos frontais, 

amadurecem mais 
tarde. 
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Sistema Límbico 
"À medida que o cérebro 

do adolescente se 
desenvolve, o córtex  

pré-frontal se torna cada 
vez mais conectado com a 

sede das emoções, o 
sistema límbico, 

permitindo que a razão e 
a emoção sejam melhor 

coordenados." 
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Guarda de trânsito Mental 
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É TÃO BOM…DEVE SER CERTO. 



Comportamentos de Risco 
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19 de 25 DST’s não tem cura. 

(MN Departamento de Saúde) 
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1980: 1 em 36 adolescentes 
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1990: 1 em 26 adolescentes 
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2000: 1 em 12 adolescentes 
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Teste de Conhecimento 

Quantos americanos estão 
infectados por uma DST? 

A) 21,000,000 

B) 33,000,000 

C) 58,000,000 

D) 70,000,000 
161 
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Teste de Conhecimento 

Quantos americanos pegam uma doença 
sexualmente transmitida todos os dias? 

A) 41,080 

B) 52,055 

C) 61,170 

D) 70,250 
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Somente 

hoje… 

52,055 



Ontem 

52,055 



Amanhã 

52,055 



Depois de amanhã 

52,055 



9,100,000  

 

15-24 anos 



19 million  
Are incurable 

2.169 

Por hora 
172 



173 



174 





176 



O que é HPV? 



Papiloma Vírus Humano 



179 



Cerca de 50% dos homens 
brasileiros estão infectados  

com o HPV 
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Mais do que 50% dos homens 
Norte Americanos estão 

infectados com o HPV 

181 



Teste de Conhecimento 

Quantos americanos têm  
HPV incurável? 

A) 3,000,000 

B) 20,000,000 

C) 22,000,000 

D) 31,000,000 
182 



19 million  
Are incurable 

20.000.000 
RESPOSTA 
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19 million  
Are incurable 

6.200.000 

Novas infecções 
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HPV 

98-99%  

Não demonstram 

sintomas iniciais 

186 











100 tipos diferentes… 

REPOSTA: 

HPV 

191 





RESPOSTA: 

C) 50% 



Qual a percentagem de 
homens ativos contrairá HPV? 

A) 50% 

B) 70% 

C) 80% 

D) 90% 

Teste de Conhecimento 



RESPOSTA: 

B) 70% 





RESPOSTA: 

D)50% 





RESPOSTA: 

B) 20-24 anos 
199 





A) 45 milhões 

RESPOSTA: 
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20 de 25 DST’s não reduziram com  
o uso de preservativos 

(MN Departamento de Saúde) 
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4) Ofereça qualquer 

proteção contra as 

outras consequências 

da atividade sexual não 

marital 
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Deuteronômio 10:13 

"...para guardares os 
mandamentos do SENHOR 
e os seus estatutos que eu 

hoje te ordeno para  
o teu bem. " 

211 





213 





Teste de Conhecimento 

A) 23% 

B) 32% 

C) 51% 

D) 63% 

Qual o percentual de mulheres 
universitárias sexualmente 

ativas são HPV positivo? 

215 
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Teste de Conhecimento 

Percentagem de mulheres 
sexualmente ativas sujeitas a 

ter uma infecção por HPV 

A) 20% 

B) 60% 

C) 80% 

D) 99% 
218 



Resposta: 

C) 80% 

219 









"... As mulheres são quase duas vezes 
mais propensas que os homens a 
serem infectadas, de acordo com 

uma análise pelos Centros dos EUA 
para Controle e Prevenção de 

Doenças." 

JoAnne Allen 



Multiplica-se e cresce em um 
ambiente: 
 
 
1. Não-oxigenado 
2. Quente 
3. Área úmida 



Não existe preservativo  
para seu coração 
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Juventude 
(12-25)=17% da população 

dos Estados Unidos 

 

48% infectados por 

DST’s 



New STD Infections 

3.000.000 
Adolescentes  

por ano 

229 











Answer: 
C) 50% 

234 





Resposta: 
B) 25% 
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Resposta: 

D) 40% 
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Não existe preservativo  
para seu coração 
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Células Colunares 
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Células epiteliais escamosas 



Produção em série… 







Não existe preservativo  
para seu coração 
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20 de 25 DST’s não reduziram com  
o uso de preservativos 

(MN Departamento de Saúde) 



"Não há evidência científica 
convincente de que os 
preservativos impeçam  

6 das 8 doenças avaliadas." 



253 



“A transmissão 

do HPV  

não foi reduzida 

pelo uso de 

preservativos.” 
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31%  

Índice de falha 

Uso de Preservativos em 100%  
das relações sexuais 

 

Idade de 20-24 
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258 

8 DIAS 



8 x 12 = 96 

255 
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96 DIAS 
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365 DIAS 
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Teste de Conhecimento 

Se 100 mulheres usarem preservativos a 
100% dos atos sexuais durante um ano, 

quantas serão infectadas com HPV? 

A) 37.8% 

B) 42.9%  

C) 74.2% 

D) 89.3% 
262 



Resposta: 
A) 37.8% 

263 



2642522

58 264 
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265 



266 

266 



50% das 

mulheres  

que usam 

contracepção, 

 em relações  

de coabitação, 

engravidam no 

primeiro ano 

267 



”Uma conduta 

sexual não 

penetrativa é 

uma forma 

possível de 

transmissão em 

virgens." 

268 
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20 de 25 DST’s não reduziram com  
o uso de preservativos 

(MN Departamento de Saúde) 



274 



Teste de Conhecimento 

O que pode causar uma falha ao 
preservativo? 

A)  Armazenar no bolso de trás 

B)  Armazenar em sua carteira 

C)  Armazenando em um carro 

D)  Armazenando no frigorífico 

E)  Todas as respostas acima 275 



276 



Luvas de látex para o 

médicos devem ser 

enviadas em um 

caminhão refrigerado e 

não podem ser 

transportadas acima ou 

abaixo das temperaturas 

regulamentadas 



E) Todas as respostas acima  

Resposta: 

278 



Podem os 

preservativos proteger 

contra uma gravidez 

indesejada? 



1988 
 

31% de 
falhas em 
jovens de  

20-24 anos 



281 



282 



15% das adultas que usam 
preservativos engravidam 

no primeiro mês 



20% das 
jovens de 
18 anos 

grávidas no 
1 º ano 
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“Eu te Amo” 
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Não existe preservativo  
para seu coração 
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Fazendo sexo oral, você… 

Não engravida? 

302 



VERDADEIRO 

Fazendo sexo oral, você… 

Não engravida? 
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Não pega DST? 

Fazendo sexo oral, você… 
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FALSO 

Nào pega DST? 

Fazendo sexo oral, você… 
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Não desenvolve cancer? 

Fazendo sexo oral, você… 

306 



FALSO 

Fazendo sexo oral, você… 

Não desenvolve câncer? 
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Não é possível passar uma 

DST? 

Fazendo sexo oral, você… 
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FALSO 

Não é possível passar uma 

DST? 

Fazendo sexo oral, você… 
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Sexo oral é errado 
no casamento? 
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1 Tessalonicenses 4:4,5 

"Que cada um de vós saiba 
possuir o seu vaso em 
santificação e honra; 

Não na paixão da concupiscência 
como os gentios, que não 

conhecem a Deus..." 

325 



1 Tessalonicenses 4:6 

“...Ninguém oprima ou engane 
a seu irmão em negócio algum, 
porque o Senhor é vingador de 

todas estas coisas, como 
também antes vo-lo dissemos e 

testificamos...” 

326 



1 Tessalonicenses 4:7 

“...Porque não nos chamou 
Deus para a imundícia, mas 

para a santificação...”  

327 



Como posso 
me sentir 

perdoada(o)? 



1 João 2:1 

Meus filhinhos, estas coisas vos 
escrevo, para que não pequeis; 

e, se alguém pecar,...  

329 



1 João 2:1 

...temos um Advogado 
para com o Pai, Jesus 

Cristo, o justo.  
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341 



O que é mais útil para os 
adolescentes evitarem o 

envolvimento sexual? 

342 



Evitando o  
envolvimento sexual 

Alto nível de 

ligação familiar 

com os pais 



Evitando o  
envolvimento sexual 

2. Começa  na 

infância 



345 

Evitando o  
envolvimento sexual 

3. Conhecimento 

preciso 



Evitando o  
envolvimento sexual 

4. Possibilitar 

um ambiente 

aberto e seguro 

para qualquer 

tipo de 

perguntas 



Evitando o  
envolvimento sexual 

5. Viva um 

casamento 

amoroso e 

relacionamento 

familiar 



Relacionamentos 

familiares são mais 

poderosos que os 

hormônios 

Evitando o  
envolvimento sexual 



Como faço para 
enfrentar a pressão 

dos colegas? 



1. Encontre um bom amigo  

com o mesmo compromisso  

em relação ao sexo. 

350 350 



Eclesiastes 4:9 

Melhor é serem dois do 
que um, porque têm 
melhor paga do seu 

trabalho.  

351 



Eclesiastes 4:10 

Porque se um cair, o outro 
levanta o seu 

companheiro; mas ai do 
que estiver só; pois, 

caindo, não haverá outro 
que o levante.  

352 



2. Escreva o seu compromisso de 

se abster de sexo 

353 



3. Apresente seu(ua) namorado(a) 

a seus familiares 

354 



4.  Certifique-se de seus valores são 

conhecidos por qualquer um com 

quem você namorar ou se relacionar 

355 



5.  Não se envolva com alguém 

que não compartilha seus 

valores. 

356 



1 Coríntios 15:33 

Não vos enganeis: as más 
conversações corrompem os 

bons costumes.  

357 



6. Planeje seus relacionamentos 

para evitar situações difíceis. 

358 



7. Evite álcool e drogas. Além de todos 

os outros riscos óbvios, eles vão 

prejudicar o seu julgamento e 

tornar a tomada de decisões 

difícéis ainda mais mais difícil. 

359 



8. Assertividade prática 

360 



361 
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Argumento: 
“Seu corpo não sabe se é casado 

ou não.” 
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O argumento 
“Todos os seus amigos 

estão fazendo isto.” 
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REALIDADE: 

“Então vá lá e saia com  

algum deles.” 

O argumento 
“Todos os seus amigos estão fazendo isto.” 
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"... a qualquer hora que 

eu quiser." 
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380 



381 



382 



383 
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O argumento 
“Aconteceu." 

A REALIDADE: 

"O sexo não acontece ... é 

uma escolha e você nunca 

se esqueça disso!" 
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390 

Argumento: 
“Isto é muito bonito.” 

REALIDADE 
“De fato é muito bonito; por isso é 

merecedor de que seja esperado 

pacientemente para que aconteça.” 
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O argumento 
“Isso provará que você 

cresceu.” 

392 
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Sexo é tão lindo, não 
deveria ser 
permitido? 

394 



Como posso saber se a 
pessoa me ama? 

395 



Ele é PACIENTE? 

396 



Ele é GENTIL? 

Ele é ciumento? 
397 



Ele se gaba? 

Ele é arrogante? 

398 



Ele age 
GROSSEIRAMENTE? 

Ele pensa apenas  
em SI MESMO? 

Ele fica DESCONTROLADO 
FACILMENTE? 

399 



Ele admite quando está 
errado? 

Ele se alegra com a 
injustiça? 

Ele se alegra com a 
VERDADE? 

400 



Ele suporta todas as coisas? 

Ele está esperançoso em todas as coisas? 

Será que ele 
vai aguentar 

tudo? 

401 
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