KEVIN LEMAN

ENTRE LENÇÓIS
UMA VISÃO BEM-HUMORADA DA
INTIMIDADE
SEXUAL NO CASAMENTO

Traduzido por EMIRSON JUSTINO

Sumário

Nota ao leitor
1. A história de dois casais
2. Uma cama cheia de gente
3. Agite, rale e role! Porque vale a pena
buscar uma boa vida sexual
4. Aprenda a fazer música: a primeira
noite e depois
5. Uma conexão muito especial: posições
sexuais
6. O grande “O”
7. Deleites orais
8. Apenas para homens
9. Apenas para mulheres
10. 31 sabores: e nenhum deles é de
sorvete!
11. Desligue aquilo que desliga
12. O maior inimigo do sexo
13. Seu Q.I. sexual
14. Cansado demais para o prazer
15. Sexo no inverno
16. Como Moby Dick

4/628

Epílogo
Perguntas e respostas com o dr. Kevin
Leman
Bibliografia
Compartilhe

Copyright © 2003 por Kevin Leman
Publicado originalmente por Tyndale House Publishers,
Inc., Chicago, Illinois, EUA.
Ilustrações do sistema reprodutivo masculino e feminino
por ©Pat Thomas. Todos os direitos reservados.
Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei nº 9.610,
de 19/02/1998.
É expressamente proibida a reprodução total ou parcial
deste livro, por quaisquer meios (eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação e outros), sem prévia autorização, por
escrito, da editora.
Diagramação para ebook: Fábrica de Pixel
Diagramação: Triall Composição Editorial Ltda.
Revisão: Luciana Chagas
Fonte: Adobe Garamond Pro
Capa e ilustração: Leonardo Conceição
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Leman, Kevin
Entre lençois : uma visão bem-humorada da intimidade
sexual no casamento / Kevin Leman ;

6/628

tradução Emirson Justino. São Paulo: Mundo Cristão,
2012.
Título original: Sheet music : uncovering the secrets of
sexual intimacy in marriage.
ISBN 978-85-7325-787-8
1. Intimidade (Psicologia) 2. Orientação sexual 3. Sexo 4.
Sexo no casamento I. Título.
12-05741
Índice para catálogo sistemático:
1. Orientação sexual : Obras de divulgação
Categoria: Autoajuda

613.96

Publicado no Brasil com todos os direitos reservados por:
Editora Mundo Cristão
Rua Antônio Carlos Tacconi, 79, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04810-020
Telefone: (11) 2127-4147
www.mundocristao.com.br
1ª edição eletrônica: setembro de 2012

A meu genro Dennis O’Reilly e sua adorável
esposa, minha filha Krissy.
Vão em frente e criem uma sinfonia!
E talvez alguns filhos também...

Nota ao leitor

Algumas das coisas que você vai ler aqui podem ser muito diretas ou explícitas demais
para o seu gosto. A visão sobre o sexo difere
bastante de pessoa para pessoa (assim como
a experiência individual, que define padrões
de pensamento e de relacionamento). Contudo, se estiver disposto a tomar a dianteira
em favor do melhor casamento que possa
imaginar, então este livro é para você. Ele expandirá e desafiará seu modo de pensar
sobre o sexo. Em vez de ser só um manual de
instruções, este livro está mais para “faça você mesmo” ao abordar o porquê do sexo e
como torná-lo melhor.
Entre lençóis: uma visão bem-humorada
da intimidade sexual no casamento não tem
o propósito de levá-lo a se sentir culpado por
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aquilo que fez ou pelo que deixou de fazer.
Em vez disso, ele quer ajudá-lo a identificar
com precisão o que acontece no seu cérebro e
no relacionamento com seu cônjuge (ou futuro cônjuge), de modo que você possa ter
uma vida sexual ativa e gratificante.
Se você está atualmente na fase de
aconselhamento pré-nupcial, leia os capítulos 1 a 4 e os capítulos “Apenas para homens”
e “Apenas para mulheres”. Mas, por favor,
pare por aí — e espere para ler o restante depois que se casar.

CAPÍTULO 1

A história de dois casais

Jim e Karen eram virgens quando se casaram, 21 anos atrás. Assim como muitos casais jovens, eles possuíam visões bastante
distantes da realidade sobre como seria o
sexo. “Tentativa e erro” pode ser uma boa
descrição de sua vida sexual depois da lua de
mel; eles só começaram a entender um pouco mais da coisa depois de quinze anos de
casados.
Veja o que aconteceu: Jim estava sempre
procurando pela “fórmula mágica” (e, pior de
tudo, achando que a havia encontrado). Ele
tentava alguma coisa nova — a maneira
como segurava Karen, como a pegava no colo
ou como tocava com ternura um ponto delicado — e ficava de olho nas reações dela,
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