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I. INTRODUÇÃO

Vamos refletir e analisar seriamente um tema bastante delicado e polêmico: A 

educação  sexual  na  família,  isto  é,  como  educar  os  filhos  para  a  reta  vivência  da 

sexualidade. Mas por que esse assunto é polêmico? Porque a Igreja tem outra visão 

da sexualidade humana, ou seja, uma visão verdadeira e positiva, ao contrário da do 

mundo de hoje, que é falsa e negativa, logo a Igreja “nada contra a corrente”. 

Podemos nos perguntar: será que as famílias católicas conhecem o verdadeiro 

significado da sexualidade humana? Estão preparadas para educar seus filhos sobre 

o dom da sexualidade, como a Igreja deseja? Muitas certamente não! Cabe, portanto 

a  nós  como Igreja  formar  esses  pais  e  mães  cristãos  que são  mais  do que nunca 

bombardeados  e  influenciados  por  uma  sociedade  secularizada,  por  meios  de 

comunicação depravados. Eis a mentalidade atual a respeito do sexo: o importante é a  

pessoa se sentir bem, não tem certo ou errado, tudo é válido. É isso que estão colocando nas 

cabeças das nossas crianças e adolescentes nas escolas, nas ruas, nas telenovelas...! 

Mas que terrível! Ainda mais terríveis são as conseqüências disso. Estamos, portanto 

“perante uma cultura que ‘banaliza’ em grande parte a sexualidade humana, porque 

a interpreta e a vive de maneira redutiva e empobrecida, relacionando-a unicamente 

ao corpo e ao prazer egoístico.” 1, escreveu o Venerável João Paulo II. 

1 JOÃO PAULO II, Familiaris consortio, n. 37.
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Não será possível educar nossas crianças de maneira cristã na sexualidade, 

sem  antes  romper  e  arrancar  pela  raiz  a  essa  mentalidade.  Os  pais  cristãos  não 

podem  deixar  essa  mentalidade  reinar  e  invadir  suas  casas  de  maneira  sutil  e 

perversa, eles devem sempre vigiar e agir com coragem usando as armas da verdade, 

pois  DEUS  nos  criou  e  tem  um  plano  lindo  para  nossas  famílias,  para  nossa 

sexualidade. 

Nesta matéria, temos diversos pronunciamentos oficiais da Igreja: já em 1929 

o Papa Pio XI com a Carta Encíclica Divini Illius Magistri, acerca da educação cristã da 

juventude; no Concílio Vaticano II, a Declaração Gravissimum Educationis; em 1982 o 

Papa João Paulo II aborda o tema na sua Exortação Apostólica: Familiaris Consortio; a 

Congregação para a Educação Católica publicou em 1983: Orientações Educativas sobre  

o amor humano. Linhas gerais para uma educação sexual.  Em 2 de fevereiro de 1994 o 

Santo Padre João Paulo II escreve a “Carta às Famílias”. O Pontifício Conselho para a 

Família  publicou  em  8  de  dezembro  de  1995:  Sexualidade  humana:  Verdade  e  

Significado.  Orientações educativas em família. Em 2004 a CNBB publicou o  Diretório  

para Pastoral familiar, onde trata um capítulo inteiro sobre nosso tema. Eis, portanto, a 

preocupação da Igreja nesta matéria!

Portanto é baseando-se nesses documentos e outros autores,  queremos vos 

ajudar  a  descobrir  o  grande valor  da educação  em família,  de modo especial  da 

educação ao amor. Que ele possa servir como um incentivo a mais para o bem de 

nossas famílias e da inteira família humana.

II. A EDUCAÇÃO EM FAMÍLIA

Diz o Concílio Vaticano II que a educação é um direito inalienável de todos os 

homens  e  acrescenta:  “A  verdadeira  educação,  porém,  pretende  a  formação  da 

pessoa  humana  em  ordem  ao  seu  fim  último,  e  ao  mesmo  tempo,  ao  bem  das 

sociedades de que o homem é membro. [...] Por isso, é necessário que, [...] as crianças 

e  os  adolescentes  sejam  ajudados  em  ordem  ao  desenvolvimento  harmônico  das 
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qualidades  físicas,  morais  e  intelectuais,  e  à  aquisição gradual  dum sentido mais 

perfeito de responsabilidade na própria vida.” 2 

E  quem  são  os  responsáveis  por  essa  educação?  Os  pais  são  os  primeiros 

responsáveis pela educação dos filhos. É assim pelo fato que com a  procriação está 

ligado a educação dos filhos como fim principal do matrimônio. Isso os pais nunca devem 

esquecer!

Neste  ponto  João  Paulo  II  claramente  adverte  os  pais:  “O  direito-dever 

educativo  dos pais  qualifica-se  como  essencial,  ligado como está  à transmissão da 

vida humana; como  original e primário, em relação ao dever de educar dos outros, 

pela unidade da relação de amor que subsiste entre pais e filhos; como insubstituível e  

inalienável, e, portanto, não delegável totalmente a outros ou por outros usurpável.“ 3

E qual o lugar ideal para a educação das crianças? O lar de uma família cristã 

bem  ordenada  e  disciplinada  é  o  lugar  ideal  para  a  educação  dos  filhos.4 Como 

afirma o Concílio Vaticano II:  “A família é uma escola de enriquecimento humano”. E o 

bom exemplo dos pais é a melhor pedagogia e a mais eficaz e duradora. 

“Aquele  que  educa  seu  filho  terá  nele  motivo  de  satisfação  e  entre  os  conhecidos  

gloriar-se-á  dele.  Educa  teu  filho  e  forma-o  bem  para  que  não  te  aborreças  com  a  sua  

insolência.” (Eclo 30, 2.13). Esses versículos bíblicos querem animar os pais para a tão 

grande responsabilidade de educar  seus filhos,  pois não basta gerar e deixar que 

outros eduquem! Eis a grande tentação dos pais de hoje, porque educar filhos não é 

coisa simples, é bem exigente pelo fato de se tratar de pessoas humanas (obra mais 

linda do Criador) que devem crescer e amadurecer em todas as dimensões: material, 

intelectual,  moral, social e religiosa. Portanto seria uma catástrofe deixar os filhos 

sem uma educação adequada. 

Mas  “em  que  consiste  a  educação?  Para  responder  a  esta  questão,  há  que 

recordar duas verdades fundamentais: a primeira é que o homem é chamado a viver 

na verdade e  no amor;  a  segunda é  que cada homem realiza-se através  do dom 

sincero de si. Isto vale tanto para quem educa, como para quem é educado. Assim, a 

2 Gravissimum educationis, n. 1.
3 Familiaris Consortio, n. 36.
4 Cf. PIO XI, Divini Illius Magistri, n. 52.
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educação constitui um processo singular, no qual a recíproca comunhão das pessoas 

aparece impregnada de grande significado. O educador  é uma pessoa que  ‘gera’ em 

sentido  espiritual.  Nesta  perspectiva,  a  educação  pode  ser  considerada  um verdadeiro  e  

próprio  apostolado.  [...]  Com  razão,  pois,  pergunta  a  Igreja  durante  o  rito  do 

matrimônio: ‘Estais dispostos a receber amorosamente da mão de Deus os filhos e a 

educá-los segundo a  lei  de Cristo e  da Igreja?’.  O amor conjugal  exprime-se na 

educação como verdadeiro amor de pais. A ‘comunhão de pessoas’, que ao início da 

família  se  manifesta  como amor  conjugal,  completa-se  e  aperfeiçoa-se  quando  se 

estende aos filhos com a educação.”  5 Aqui o Venerável Papa magistralmente com 

suas palavras vem ensinar que educação é apostolado e que os pais são os primeiros 

e principais apóstolos. 

“Alegra-te, pai, mãe, apóstolo, porque Deus pediu a tua colaboração. Nesta 

vida, podem fazer-se muitas coisas grandes. Nenhuma, porém, tão nobre, preclara e 

bela como esta: ajudar um filho a tornar-se homem, cristão, santo.” 6 “A difícil arte de 

educar consiste em compreenderes cada um dos teus filhos e ajudá-los a desenvolver 

todas as forças que Deus depositou neles.” 7 Eis, portanto, a grande missão dos pais 

cristãos! Ah! Se todos soubessem disso. 

            Resumidamente diríamos então que o fundamento de toda educação familiar 

é:  “A vida  heróica  dos  pais,  entretecida  de entrega  mútua e  sacrifício  generoso,  de 

sinceridade e coragem, de uma piedade sólida e alegre. Pois os filhos não se educam 

com bons conselhos e aforismos morais somente, mas principalmente por contágio. 

[...]  Esta responsabilidade de lhes dar critério apoiado no exemplo é muito maior 

numa época confusa como a nossa. Não se trata de formar bibelôs para a satisfação 

pessoal;  nem  de  alimentar  o  grande  contingente  dos  conformistas,  passivamente 

submetidos  às  modas  e  às  ideologias  do  momento;  [...]  Trata-se  de  ir  contra  a 

corrente, de formar homens, cristãos – enérgicos e varonis -, cheios desse espírito de 

serviço que é necessário para transformar a sociedade por dentro, como fizeram os 

primeiros cristãos.” 8 

5 JOÃO PAULO II, Carta às famílias, n.16.
6 URTEAGA, Jesus, Deus e os filhos, pág. 14.
7 Ibid., pág. 148.
8 Extraído do prefácio na contracapa do livro Deus e os filhos de Jesus Urteaga.
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E onde fica o papel das escolas na educação das crianças? Diz o Papa Pio XI: 

“A escola, [...] é por sua natureza instituição subsidiária e complementar da família e 

da  Igreja,  e,  portanto,  por  lógica  necessidade  moral  deve  não  somente  não 

contraditar, mas harmonizar-se positivamente com os outros dois ambientes, na mais 

perfeita  unidade  moral  possível.”  9 Sem  dúvida  a  escola  é  um  complemento  da 

educação em família, pois a família precisa de certa ajuda para que os filhos recebam 

toda a formação necessária, mas só será bom complemento se bem orientada e não 

deformada principalmente na matéria da educação sexual, infelizmente até escolas 

católicas  estão  desorientadas  a  respeito  de  uma adequada e  sadia  educação  para 

amor. 

            Para que haja uma adequada educação dos filhos segundo as orientações da 

Mãe  Igreja,  precisa-se,  portanto  que  os  pais  sejam  preparados,  capacitados 

suficientemente  para  isso,  muitas  vezes  eles  ficam  constrangidos  de  falar  desses 

assuntos  com seus  filhos.  Por  isso  é  de  necessidade  urgente  que haja  em nossas 

paróquias formação não somente teóricas, mas também práticas, casais experientes 

ajudando os menos experientes. “Uma sólida preparação catequética dos adultos, sobre 

o amor humano, é a base para a educação sexual das crianças. Este é o meio que 

assegura a aquisição da maturidade humana iluminada pela fé,  que será decisiva 

para  o  diálogo  que  os  adultos  estão  chamados  a  estabelecer  com  as  novas 

gerações.”10

           O documento do Pontifício Conselho para a Família recomenda aos pais 

“associar-se com outros pais, não só com o fim de proteger, manter ou completar o 

seu papel de educadores primários dos filhos, especialmente na área da educação para  

o amor, mas também para se oporem a formas perniciosas de educação sexual e para 

garantirem  que  os  filhos  sejam  educados  segundo  os  princípios  cristãos  e  em 

consonância com o seu desenvolvimento pessoal”.11 Assim já adentramos no nosso 

tema específico.

9 PIO XI, Divini Illius Magistri, n. 58.
10 Sagrada Congregação para a Educação católica, Orientações educativas sobre o amor humano, n. 63.
11 Pontifício Conselho para a Família, Sexualidade humana: Verdade e Significado, n. 114.
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III. ALGUMAS DIFICULDADES ATUAIS

Precisamos tomar consciência que estamos neste mundo, mas não somos deste 

mundo, nele, como cristãos enfrentamos muitos obstáculos e dificuldades que não 

faltam. Sobre a educação dos filhos podemos expor três dificuldades principais 12:

-  Forte  mentalidade  antiética,  antivida,  hedonista,  materialista,  utilitarista, 

consumista e assim por diante que dificulta uma educação baseada nos princípios 

cristãos.  Devemos  saber  que  uma  das  finalidades  da  maçonaria  (cujo  deus  é  o 

demônio)  é  destruir  toda  ordem  religiosa  e  política  do  mundo  inspirada  pelos 

ensinamentos  cristãos  (incluindo  a  educação  cristã),  e  substituí-la  por  uma nova 

ordem de acordo com as suas ideais, isso quem confirmou foi o Papa Leão XIII em 

sua encíclica  Humanum Genus. Portanto fica claro que tem um plano satânico atrás 

dessas mentalidades, por isso estamos numa batalha tremenda!

- Omissão dos pais e delegação a terceiros (professores, médicos...) da maior 

parte da responsabilidade na educação dos  seus filhos (hoje em dia cada vez mais 

cedo), e isso “devido à ignorância, comodidade ou falta de competência.”13 Podemos 

imaginar que nova geração irá surgir. Por isso a preocupação da Igreja!

- Os meios de comunicação social, de modo especial a televisão e a internet, 

são  fortes  e  poderosos  meios  de  manipulação,  levam  ao  individualismo  e  ao 

consumismo,  podem  destruir  a  cultura,  frequentemente  veiculam,  divulgam  e 

difundem a violência, o crime, o terror, o erotismo e etc. Uma conseqüência foi, é e 

está  sendo a banalização da sexualidade humana.  Ela  é  vista para a maioria  das 

pessoas (e isso os meios de comunicação não cansam de mostrar) de maneira falsa, 

negativa, banal e parcial: no nível meramente fisiológico ou anatômico, ou seja, se 

reduz à genitalidade. É uma sexualidade despida da fecundidade, e dissociada da 

afetividade. O ato sexual se tornou um jogo, algo comerciável e lucrável. A mulher 

tornou-se para o homem um objeto (ou vice-versa), os filhos um obstáculo para os 

12 Cf. CNBB, Diretório da Pastoral familiar 79, nn. 120-126.
13 Pontifício Conselho para a Família, Lexicon: Termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões  
éticas, pág. 286.
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pais. Busca-se o prazer pelo prazer, separa-se a pessoa e a sexualidade. Portanto é 

uma sexualidade despersonalizada!

IV. A VERDADEIRA SEXUALIDADE HUMANA

Como resposta a essa banalização queremos mostrar a beleza da sexualidade 

humana! Ou seja, mostrar a visão positiva e verdadeira que a Igreja nos oferece.  A 

sexualidade humana é um mistério sagrado, algo bom e belo, um dom que Deus dá a 

cada ser humano como uma semente que deve se desenvolver em terra boa, ou seja, 

nos  seios  de  famílias  fundadas  no matrimônio.  “[...]  O homem e a  mulher  estão 

predispostos para formarem uma “comunhão de pessoas” no matrimônio. Quando, 

em virtude da aliança conjugal, eles se unem de tal maneira que se tornam ‘uma só  

carne’ (Gn 2, 24), a sua união deve-se realizar ‘na verdade e no amor’, pondo assim em 

evidência  a  maturidade  própria  de  pessoas  criadas  à  imagem  e  semelhança  de 

Deus.”14 

O fim intrínseco da sexualidade humana é o amor como doação e acolhimento. 

Não é algo que deve ser escondida e não tratada num diálogo, como muitos ainda 

pensam. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, sabiamente nos explica que 

“o sexo não é uma realidade vergonhosa, mas uma dádiva que se orienta limpamente 

para a vida, para o amor e para a fecundidade. Este é o contexto, o pano de fundo em 

que se situa a doutrina cristã sobre a sexualidade.” 15

“A sexualidade é uma componente fundamental da personalidade, um modo 

de ser, de se manifestar, de comunicar com os outros, de sentir, de expressar e de 

viver  o  amor  humano.  [...]  A  sexualidade  caracteriza  o  homem  e  a  mulher  não 

somente no plano físico, como também no psicológico e espiritual, marcando toda a 

sua expressão.” 16  

14 JOÃO PAULO II, Carta às famílias, n. 8.
15 SEQUEIRA, Francisco, Filhos Informação Sexual, pág. 6.
16 Orientações educativas sobre o amor humano n. 4.
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V. A EDUCAÇÃO SEXUAL 

Diz  o  Concílio  Vaticano  II:  “A  verdadeira  educação,  porém,  pretende  a 

formação da pessoa humana em ordem ao seu fim último... [as crianças e os jovens] 

sejam  formados  numa  educação  sexual  positiva  e  prudente,  à  medida  que  vão 

crescendo”.17 E  como  diz  o  Catecismo  da  Igreja  Católica:  “Os  jovens  devem  ser 

instruídos  convenientemente e  a tempo sobre a dignidade,  a função e o exercício do 

amor conjugal, principalmente no seio da própria família.” (n. 1632). 

A  verdadeira educação sexual tem uma dupla finalidade, a saber:  “criar no 

filho uma consciência reta dos fenômenos sexuais, que hão de estar ligados à idéia do 

amadurecimento da vida humana, do amor verdadeiro, da família e da procriação, 

tudo isso dentro do plano divino da Criação; ajudá-lo a compreender que a ordem 

sexual consiste em ordenar os impulsos sexuais de acordo com as normas da vida 

verdadeiramente humana. É uma orientação positiva que se oferece à juventude.” 18 

Mas hoje em dia nossas crianças são quase que forçadas a aceitar tudo que o 

governo  propõe,  como  por  exemplo,  a  educação:  use  camisinha!  Faço  nossa  as 

palavras de Dom Rafael Llano Cifuentes, grande defensor da Vida e das famílias no 

Brasil:  “[...]  sendo  a  educação  afetiva  e  sexual  uma  tarefa  que  compete 

primordialmente aos pais, a propaganda maciça, iniludível e impositiva sobre o uso 

dos  preservativos  entre  menores,  significa  uma interferência  abusiva num direito 

inalienável do pátrio poder.  Poder-se-ia também questionar que os pais não estão 

preparados para oferecer uma educação afetiva e sexual aos filhos. Isto, porém, não 

deve levá-los a culpável omissão de relegar obrigação tão grave a uma orientação 

impessoal  e  massiva que,  pelo  que se  observa,  também não está  preparado  para 

transmiti-la. São os pais que devem, com responsabilidade própria e intransferível, 

ir,  gradativamente,  adquirindo esses conhecimentos para passá-los, na sua devida 

hora, aos seus filhos. Essa tarefa faz toda mãe responsável a respeito da alimentação, 

dos cuidados da puericultura, de higiene e dessa função tão importante como é a de 

discernir do certo e do errado, sem necessidade de fazer estudos especializados. É 
17 Conc. Ec. Vat. II: Declaração Gravissimum educationis, n. 1.
18 SEQUEIRA, Francisco, Filhos Informação Sexual, pág. 5.
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uma  questão  de  interesse,  de  prioridades.  Não  se  pode  alienar  direitos  que  são 

deveres.” 19

A  Igreja  oferece  aos  pais  quatro  princípios20 claros  sobre  a  informação  a 

respeito da sexualidade, para assim ter uma educação sexual segundo a vontade de 

Deus:

a) Cada criança é uma pessoa única e irrepetível e deve receber uma formação 

individualizada. 

b) A dimensão moral deve sempre fazer parte das suas explicações.  

c) A formação na castidade e as oportunas informações sobre sexualidade devem 

ser fornecidas no contexto mais amplo da educação para o amor. 

d) Os pais devem dispensar esta informação com estrema delicadeza,  mas de 

modo claro e no tempo oportuno. 

E também algumas orientações práticas (que no nosso último capítulo vamos 

dar mais detalhes) através de quatro princípios operativos:

1.  A  sexualidade  humana  é  um  mistério  sagrado  que  deve  ser  apresentado 

segundo o ensinamento doutrinal e moral da Igreja, tendo sempre em conta os 

efeitos do pecado original.

2.  Devem  ser  apresentadas  às  crianças  e  aos  jovens  somente  informações 

proporcionadas a cada fase do seu desenvolvimento.

3.  Nenhum material  de natureza erótica deve ser apresentado a crianças ou a 

jovens de qualquer idade, individualmente ou em grupo.

4.  Devem  ser  apresentadas  às  crianças  e  aos  jovens  somente  informações 

proporcionadas a cada fase do seu desenvolvimento individual.

Mas na maioria das escolas são rejeitados tais princípios, por isso a educação 

sexual nas escolas é praticamente e meramente informação obsessiva sobre o sexo; 

liberação e permissividade sexual; promoção do chamado “sexo seguro” através dos 

preservativos  no  intuído  de  “diminuir”  as  doenças  sexualmente  transmissíveis  e 

19 Extraído da Carta de Dom Rafael Llano Cifuentes às famílias do Brasil - Presidente da Comissão Família 
e Vida da CNBB (Brasília - 12/11/2003). 
20Sexualidade humana, verdade e significado, nn. 65-76.
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gravidezes precoces;  imposição de uma mentalidade contraceptiva, pró-aborto, do 

“tudo é válido”.

Disto a Igreja discorda e tendo o apoio de especialistas na área como o italiano 

Dr. Aquilino Polaino-Lorente afirma que “a educação sexual jamais deveria reduzir-

se a mera informação sobre a sexualidade. Já que a sexualidade não se limita à mera 

fisiologia genital – sendo uma função digna e importante da pessoa humana e sendo 

que seu exercício é livre e envolve necessariamente uma outra pessoa -,  ela exige 

também uma série de atitudes e valores que, obviamente, superam o estreito âmbito 

da simples informação. A educação sexual não deve ser considerada, portanto, como 

uma simples  aprendizagem  de  técnicas,  úteis  somente  para  alcançar  a  satisfação 

(prazer) sexual pessoal.” 21

“Comporta para os pais o direito a que os seus filhos não sejam obrigados na 

Escola,  a assistir a cursos sobre esta matéria que estejam em desacordo com suas 

convicções religiosas e morais.” 22 Atualmente,  por exemplo, podemos constatar em 

reportagens o sofrimento de várias famílias cristãs da Alemanha que não querendo 

que seus filhos sejam (mau) educados pelo Estado nesta matéria se vêem forçadas a 

pedir  asilo  político  nos  Estados  Unidos,  para  assim  eles  mesmos  darem  uma 

educação domiciliar. Isso seria uma resposta cristã decisiva e as vantagens deste tipo 

de educação são muito positivas hoje em dia. “Uma criança recebendo aprendizado 

domiciliar não aprende sobre ‘sexo seguro’. Ela não aprende que homossexualidade 

é um ‘estilo de vida alternativo perfeitamente aceitável’, ou que o aborto se resume a 

uma decisão privada entre uma mulher e o seu médico. Ela não está sujeita a um 

aconselhamento  psicológico  secreto  [...],  aulas  da  organização  de  Planejamento 

Familiar sobre preservativos, ou educação livres de valores e de Deus.” 23

Eis as conseqüências trágicas duma falsa educação sexual, que alguns países, 

como  a  Inglaterra,  já  afirmaram  ser  um  fracasso:  “Mais  de  um  milhão  de 

adolescentes ficam grávidas a cada ano. Dentre elas, mais de 400.000 fazem aborto. E 

outras  250.000  têm  filhos  fora  do  casamento.  Essas  estatísticas  apenas  dão  um 

21 Lexicon: Termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas, págs. 285-286.
22 Sexualidade humana, verdade e significado, n. 64.
23 CLOWES, B., Os fatos da vida – um guia indispensável para as questões da vida e da família, pág. 375.
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vislumbre do sofrimento, da tristeza, das vidas arruinadas que são um subproduto 

inevitável de uma sociedade cada vez mais permissiva. É preciso ter a coragem de 

dizer as verdades, aos filhos, à sociedade e ao Estado: Não existe sociedade estável, sem 

família bem constituída; não há família bem constituída sem fidelidade conjugal; e não há  

fidelidade conjugal sem a educação da afetividade e do sexo, sem auto-controle.“ 24

Em última análise “os pais não têm direito, em matéria de repercussões tão 

sérias, de deixar que essa educação se faça negligentemente, para a grande desgraça 

das crianças que tanta necessidade têm de ser afetuosamente esclarecidas, guiadas, 

ajudadas pelos que têm direito de tudo dizer e dos quais elas têm o direito de tudo 

ouvir.”25 

VI. PONTOS PRÁTICOS: FASES PRINCIPAIS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA26

Neste último capítulo queremos mostrar a adequada e sadia educação sexual 

dos filhos de maneira mais concreta e resumida segundo as suas fases principais da 

vida:

Dos três aos seis anos (Idade que começam as perguntas)

• Deve-se aproveitar as ocasiões! Como a nova gravidez da mãe (para informar 

sobre a origem da vida).

• Para responder sobre a diferença dos sexos, uma boa ocasião é na hora de dar 

banho no novo irmãozinho. (é preferível evitar os nomes técnicos).

• Deve-se responder todas as perguntas com naturalidade e com a verdade! É 

claro com uma linguagem para essa idade. Nada de cegonhas, etc.

Dos seis aos nove anos: 

• Surge  perguntas  freqüentes:  Como  se  concebem  os  filhos?  Por  onde  nascem?

Qualquer mulher pode dar de mamar?
24 Extraído da Carta de Dom Rafael Llano Cifuentes às famílias do Brasil - Presidente da Comissão Família 
e Vida da CNBB (Brasília - 12/11/2003).
25 GOURTOIS, G., A arte de educar as crianças hoje, pág. 206.
26 Cf. SEQUEIRA, Francisco, Filhos Informação Sexual, págs. 12-47.
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• Nessa idade deve-se explicar: Deus estabeleceu que os corpos da mãe e do pai 

pudessem unir-se no amor, que esse ato é bom e querido por Deus! (positivo)

• Deus dotou o corpo das mães de uma bolsa especial, chamada útero...

• Diante da má influência dos amigos e ambientes,  os pais devem esclarecer 

serenamente  que  a  sua  visão  é  a  correta  e  ensiná-los  a  manterem-se  com 

firmeza.

• Os pais devem mostrar os cuidados de higiene, que agora eles mesmos devem 

tomar sozinhos.

• Formação  religiosa.  Tempo  da  1ª  Confissão  e  comunhão.  Os  pais  devem 

ensinar corretamente a noção de pecado.

Dos nove aos onze ou doze anos (Pré-puberdade):

• É o tempo das mudanças hormonais.

• A  conversa  da  mãe  com  a  filha,  como  sua  confidente  e  amiga.  Deve-se 

preparar e explicar tudo para que a filha se sinta acompanhada e segura.

• A conversa do pai com o filho: ”Você já não é mais uma criança em breve será 

um homem”.

• É o período ótimo para ajudar os filhos a intensificar a vida espiritual, a vida 

virtuosa, devoção a Maria,  confissão habitual...  Nisso o exemplo dos pais é 

fundamental!

Dos doze aos catorze anos (Puberdade é a chamada a “idade difícil”):

• Deve ficar claro para os filhos que a partir de agora, já é possível ser pai ou 

mãe.

• Eles devem ter ideias precisas sobre o sentido do ato sexual.

• Problemas  nesta  idade:  Os namoros precoces  (meninas),  o  pecado solitário 

(meninos)  e  o  homossexualismo (hoje  cada  vez  mais  difundida  como algo 

normal).  A  virtude  da  castidade  vem  a  ser  um  grande  preventivo  desta 

anomalia.
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• É a hora da educação cristã para a pureza, para a castidade, mesmo diante de 

uma sociedade decadente. Os pais não devem desanimar!

• Educação do pudor: nas filhas assegurar um recato sem complexos, mas cheio 

de segurança; nos filhos advertir claramente que a virilidade não está no ser 

alto e etc.; “Sem o pudor é muito difícil, prática, respeitar os outros.” 27

• “Os  pais  devem  [...]  ensinar  a  seus  filhos  o  valor  da  modéstia  cristã,  da 

sobriedade  no  vestir,  da  necessária  autonomia  em  relação  às  modas, 

característica de um homem ou de uma mulher com personalidade madura.”28

• Por  fim nesta  idade  difícil,  como dizem,  “os  pais  deverão  estar  perto  dos 

filhos, corrigindo a tendência para utilizar a sexualidade de forma hedonista e 

materialista.” 29

Dos catorze anos em diante (Adolescência e juventude)30:

• É o período da descoberta da própria vocação, por isso é muito importante 

que os jovens não estejam sós neste período, necessitam dos conselhos dos 

pais e do apoio de um sacerdote;

• Faz-se necessária catequese e formação seja dentro ou fora da família sobre o 

valor  excelso  da  virgindade  e  do  celibato,  bem  como  sobre  o  sentido  da 

vocação ao matrimônio; 

• Neste período, os jovens procuram modelos vívidos e atraentes de comportamento, 

os pais são os primeiros que devem se esforçar para dar exemplo;

• Os  pais  devem  ajudá-los  a  amar  a  beleza  e  a  força  da  castidade,  devem 

explicar positivamente e serenamente os pontos firmes da moral cristã,  por 

exemplo, a indissolubilidade do matrimônio, a imoralidade das relações pré-

matrimoniais, do aborto, da contracepção, da masturbação e etc.

•  É  também  de  suma  importância  apresentar  aos  jovens  os  ideais  da 

solidariedade  humana  e  cristã,  levando-os  concretamente  através  de,  por 

exemplo, trabalhos voluntários, a crescerem como pessoas.

27 Lexicon: Termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas, pág. 293.
28 Sexualidade humana, verdade e significado, n. 97
29 Ibidem, n. 93.
30 Cf. Sexualidade humana, verdade e significado, nn. 98-108.
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• São muito fortes  neste período  as amizades (que ajudam a afastar-se de um 

excessivo fechamento em si mesmo), sobre isso os pais devem saber dizer não 

aos filhos quando é necessário, e ao mesmo tempo cultivar neles o gosto por 

aquilo que é belo, nobre e verdadeiro. 

• “Assim escreve García Hoz: ‘o jovem deve entender com clareza cristalina que 

tudo que é sexual  transcende-se a si  mesmo, orientando-se à finalidade do 

matrimônio  e  da  família;  que  todas  as  forças  sexuais  devem  estar 

subordinadas ao amor. O jovem deve entender a grandeza do dom que está 

depositado nas potências sexuais, quer nas próprias, quer nas do próximo; que 

se  desenvolverá  corretamente  e  plenamente  só  na  castidade [...].  Somente 

assim o homem será íntegro, somente assim será plenificada na verdade sua 

vida de solteiro,  de esposo ou esposa, de mãe ou de pai.  E somente assim 

poderá amadurecer’”.31

VII. CONCLUSÃO  

Concluímos,  portanto,  que  a  educação  sexual  na  família  é  um  tema 

importantíssimo e de caráter  urgente,  num momento em que nossas famílias  são 

atacadas de todos os lados. Nisso acertadamente a Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil se exprime numa nota: “A CNBB sente a urgência de um verdadeiro plano de  

educação  afetiva  e  sexual.  A  vida  sexual  não  pode  ser  banalizada.  A  vivência  da 

sexualidade  é  uma  das  expressões  do  amor.  Requer  afetividade,  doação, 

responsabilidade  e  fidelidade.  A  relação  sexual  encontra  no  matrimônio  sua 

verdadeira e plena expressão.” 32 

É de grave necessidade e importância tratarmos mais,  aprofundarmos mais 

sobre nosso tema. Para assim termos futuramente adultos sãos e equilibrados afetiva 

e sexualmente, conseqüentemente famílias santas.  

“A  formação  religiosa  da  sexualidade  é  hoje  o  melhor  procedimento  para 

retificar,  resgatar  e  dignificar  a  conduta  sexual  humana  e  alcançar,  assim,  a 

31 Lexicon: Termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas, pág. 295.
32 Nota da CNBB sobre distribuição de preservativos nas escolas.

14



Conferência: A Educação sexual na família – 28/09/2010 – Ir. Daniel, ORC

maturidade pessoal. Também o comportamento sexual foi Deus quem o quis. E quis 

segundo certa ordem, exatamente aquela ordem que se identifica e mais plenamente 

dignifica e satisfaz o ser natural da pessoa. A união sexual das pessoas, quando é 

conforme a tal ordenamento, constitui uma extraordinária ocasião de encontro com 

Deus.” 33

Fica, portanto, a grande missão nossa de conscientização das famílias sobre 

tarefa peculiar e valiosa dos pais na educação de seus filhos.
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