
““A homossexualidade na visão Espírita”A homossexualidade na visão Espírita”
Liamara Cunha do NascimentoLiamara Cunha do Nascimento

Apresentação disponível em Apresentação disponível em www.searadomestre.com.brwww.searadomestre.com.br

““A homossexualidade na visão Espírita”A homossexualidade na visão Espírita”
Liamara Cunha do NascimentoLiamara Cunha do Nascimento

Apresentação disponível em Apresentação disponível em www.searadomestre.com.brwww.searadomestre.com.br

http://www.searadomestre.com.br/
http://www.searadomestre.com.br/


Quem estiver sem pecado, atire a primeira Quem estiver sem pecado, atire a primeira 
pedra! pedra!   (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson)



     “     “Os problemas sexuais, (...) devem ser Os problemas sexuais, (...) devem ser 

enfrentados enfrentados sem hipocrisiasem hipocrisia, , nem cinismonem cinismo, , 

fora de padrões estereotipados por fora de padrões estereotipados por falsa falsa 

moralidademoralidade, tampouco levados a conta de , tampouco levados a conta de 

pequeno significado. São pequeno significado. São dificuldadesdificuldades e,  e, 

como tais, merecem consideração, tempo como tais, merecem consideração, tempo 

e ação especializada .”e ação especializada .”

     “     “Os problemas sexuais, (...) devem ser Os problemas sexuais, (...) devem ser 

enfrentados enfrentados sem hipocrisiasem hipocrisia, , nem cinismonem cinismo, , 

fora de padrões estereotipados por fora de padrões estereotipados por falsa falsa 

moralidademoralidade, tampouco levados a conta de , tampouco levados a conta de 

pequeno significado. São pequeno significado. São dificuldadesdificuldades e,  e, 

como tais, merecem consideração, tempo como tais, merecem consideração, tempo 

e ação especializada .”e ação especializada .”

O Homem Integral - Joanna de Ângelis - p. 119.



Energias SexuaisEnergias Sexuais

e suas e suas 

polaridadespolaridades

Energias SexuaisEnergias Sexuais

e suas e suas 

polaridadespolaridades



Energia (impulso) sexual

              A energia sexual é, depois da energia A energia sexual é, depois da energia 

vital, o instrumento mais importante doado vital, o instrumento mais importante doado 

pelo Criador à criatura, pelo Criador à criatura, para o seu para o seu 

crescimento, como espírito imortal.crescimento, como espírito imortal.  

              Essa energia, como também a vital, Essa energia, como também a vital, 

manifesta-se em estágios diferentes, manifesta-se em estágios diferentes, 

dependendo da busca e da condição dependendo da busca e da condição 

espiritual da individualidade. espiritual da individualidade. 

Roberto L. Souza-  RIE -  Jun/2000Roberto L. Souza-  RIE -  Jun/2000



        Localizado na região Localizado na região 
hipogástrica, hipogástrica, 
correspondendo à bexiga.correspondendo à bexiga.

        Responsável pelo Responsável pelo 
amparo do setor sexualamparo do setor sexual, , 
não só na modelagem de não só na modelagem de 
novos corpos, como novos corpos, como 
também também nos estímulosnos estímulos  das  das 
realizações e criações realizações e criações 
entre os seres. entre os seres. 

Centro de Força Genésico / BásicoCentro de Força Genésico / Básico

1º1º



Energia (impulso) sexual

              Seu grande objetivo é o Seu grande objetivo é o 

exercício do Amorexercício do Amor, em sua , em sua 

expressão maior.expressão maior.

              Seu grande objetivo é o Seu grande objetivo é o 

exercício do Amorexercício do Amor, em sua , em sua 

expressão maior.expressão maior.

Roberto L. Souza-  RIE -  Jun/2000Roberto L. Souza-  RIE -  Jun/2000



Sexo nos Espíritos

          Os Espíritos encarnam como homens ou Os Espíritos encarnam como homens ou 

como mulheres, porque como mulheres, porque não têm sexonão têm sexo.  .  

          Visto que lhes cumpre progredir em tudo, Visto que lhes cumpre progredir em tudo, 

cada sexo, como cada posição social, lhes cada sexo, como cada posição social, lhes 

proporciona provações e deveres especiaisproporciona provações e deveres especiais e,  e, 

com isso, ensejo de ganharem experiência. com isso, ensejo de ganharem experiência. 

Aquele que só como homem encarnasse só Aquele que só como homem encarnasse só 

saberia o que sabem os homens.saberia o que sabem os homens.

  O Livro dos Espíritos – Questões 200 a 202O Livro dos Espíritos – Questões 200 a 202



Silas - Ação e Reação - cap. 15 André Luiz Silas - Ação e Reação - cap. 15 André Luiz 

Sexo e reencarnação

          O O sexosexo, na essência, é a , na essência, é a soma das soma das 

qualidades passivas ou positivas do campo qualidades passivas ou positivas do campo 

mental do sermental do ser, é natural que o Espírito , é natural que o Espírito 

acentuadamente feminino se demore acentuadamente feminino se demore 

séculos e séculos nas linhas evolutivas da séculos e séculos nas linhas evolutivas da 

mulher, e que o Espírito marcadamente mulher, e que o Espírito marcadamente 

masculino se detenha por longo tempo nas masculino se detenha por longo tempo nas 

experiências do homem.experiências do homem.



sexo, fome e 
sede, comanda 
as atividades 
essenciais à 
sobrevivência 
do indivíduo e 
da espécie.

sexo, fome e 
sede, comanda 
as atividades 
essenciais à 
sobrevivência 
do indivíduo e 
da espécie.

Sistema de Recompensa CerebralSistema de Recompensa Cerebral:: 



É no Diencéfalo  que se 
encontram as duas 

polaridades sexuais; 
porquanto que as 

expressões anatômicas 
são  de natureza 

orgânica, que nem 
sempre correspondem às 
aspirações psicológicas    
   do ser, dando lugar aos  

interesses

  homossexuais.
Encontro com a saúde e a paz- Joanna de Ângelis, pág.162



Enquanto o espírito não se Enquanto o espírito não se 

apresentar  integralizado em apresentar  integralizado em 

sua dupla força sexual, sua dupla força sexual, 

exteriorizará sempre no exteriorizará sempre no 

processo reencarnatório, a processo reencarnatório, a 

posição que está a exigir posição que está a exigir 

experiências e vivências na experiências e vivências na 

zona física.zona física.

Enquanto o espírito não se Enquanto o espírito não se 

apresentar  integralizado em apresentar  integralizado em 

sua dupla força sexual, sua dupla força sexual, 

exteriorizará sempre no exteriorizará sempre no 

processo reencarnatório, a processo reencarnatório, a 

posição que está a exigir posição que está a exigir 

experiências e vivências na experiências e vivências na 

zona física.zona física.
Jorge Andréa  dos Santos – Jorge Andréa  dos Santos – Forças Sexuais da Alma- p 61Forças Sexuais da Alma- p 61



Quando evoluídos, possuem o Quando evoluídos, possuem o 

potencial dessas energias de potencial dessas energias de 

modo integralizado na modo integralizado na 

bissexualidade; nos menos bissexualidade; nos menos 

evoluídos, as forças estarão evoluídos, as forças estarão 

pendentes na polarização pendentes na polarização 

masculina ou feminina(...)masculina ou feminina(...)

Quando evoluídos, possuem o Quando evoluídos, possuem o 

potencial dessas energias de potencial dessas energias de 

modo integralizado na modo integralizado na 

bissexualidade; nos menos bissexualidade; nos menos 

evoluídos, as forças estarão evoluídos, as forças estarão 

pendentes na polarização pendentes na polarização 

masculina ou feminina(...)masculina ou feminina(...)

Jorge Andréa  dos Santos – Jorge Andréa  dos Santos – Forças Sexuais da Alma- p 61Forças Sexuais da Alma- p 61



Fusão dos 
triângulos 

representativos 
das telas 
sexuais, 

masculina e 
feminina, 

configurando, 
pela unificação, 

uma unidade 
integralizada.

Fusão dos 
triângulos 

representativos 
das telas 
sexuais, 

masculina e 
feminina, 

configurando, 
pela unificação, 

uma unidade 
integralizada.

Jorge Andréa  dos Santos – Jorge Andréa  dos Santos – Forças Sexuais da Alma- pág. 84Forças Sexuais da Alma- pág. 84



A importânciaA importância

do  sexodo  sexo

em  nossas vidasem  nossas vidas

A importânciaA importância

do  sexodo  sexo

em  nossas vidasem  nossas vidas



A união sexual é fundamental a 
existência humana facultando:
A união sexual é fundamental a 
existência humana facultando:

 
•estímulos à arte;
•à beleza
•ao trabalho
•ao progresso;
•a busca da felicidade;



A união sexual é fundamental a 
existência humana facultando:
A união sexual é fundamental a 
existência humana facultando:

 Reencarnações dos Espíritos; 
•união afetiva; 



A união sexual é fundamental a 
existência humana facultando:
A união sexual é fundamental a 
existência humana facultando:

 Responsabilidade 
entre parceiros 

Profundas trocas 
energéticas entre 
dois seres; 
Enriquecimento do 
relacionamento 
afetivo;



No clímax há liberação de oxitocina No clímax há liberação de oxitocina 
- hormônio responsável pela - hormônio responsável pela 

sensação de paz, assim como, sensação de paz, assim como, 
opióides, que respondem pela opióides, que respondem pela 

satisfação e alegria, satisfação e alegria, 
impossibilitando os atritos e as impossibilitando os atritos e as 

disposições agressivas.disposições agressivas.



A comunhão sexual A comunhão sexual 
contribui contribui 

poderosamente em poderosamente em 
favor da harmonia favor da harmonia 

entre os parceiros, entre os parceiros, 

Encontro com a saúde e a paz- Joanna de Ângelis, pág.162

melhorando os grupos sociais, melhorando os grupos sociais, 
evitando as costumeiras agressões evitando as costumeiras agressões 
e crueldades.e crueldades.



  ... criatura alguma, no plano da razão, ... criatura alguma, no plano da razão, 

se utilizará delase utilizará dela, nas relações com , nas relações com 

outra criatura, outra criatura, sem consequênciassem consequências  

felizes ou infelizes, construtivas ou felizes ou infelizes, construtivas ou 

destrutivas, conforme a destrutivas, conforme a orientaçãoorientação que  que 

se lhe dê.se lhe dê.

  ... criatura alguma, no plano da razão, ... criatura alguma, no plano da razão, 

se utilizará delase utilizará dela, nas relações com , nas relações com 

outra criatura, outra criatura, sem consequênciassem consequências  

felizes ou infelizes, construtivas ou felizes ou infelizes, construtivas ou 

destrutivas, conforme a destrutivas, conforme a orientaçãoorientação que  que 

se lhe dê.se lhe dê.

Vida e Sexo – Emmanuel - p. 26-27Vida e Sexo – Emmanuel - p. 26-27



Sexo e reencarnação

          Durante a fecundação e a gestação, o Durante a fecundação e a gestação, o 

perispíritoperispírito   dará a conformação físicadará a conformação física  a um  a um 

feto, masculino ou feminino. feto, masculino ou feminino. 

          Sob o comando do Espírito reencarnante, Sob o comando do Espírito reencarnante, 

que traz a predominância da polaridade do que traz a predominância da polaridade do 

sexo masculino ou feminino bem definido sexo masculino ou feminino bem definido 

(heterossexualidade), ou os desvios que (heterossexualidade), ou os desvios que 

podem conduzi-lo, podem conduzi-lo, dependendo do seu livre dependendo do seu livre 

arbítrioarbítrio, ao homossexualismo. , ao homossexualismo. 

Eliseu Mota Junior - RIE. abr. 2003.Eliseu Mota Junior - RIE. abr. 2003.



Entendendo a homossexualidade

HomossexualidadeHomossexualidade: Aspectos : Aspectos psicológicospsicológicos  

(preferências) diferentes do (preferências) diferentes do fisiológicofisiológico..

Ex.: Corpo masculino com aspectos Ex.: Corpo masculino com aspectos 

psicológicos acentuadamente feminino.psicológicos acentuadamente feminino.



Causas da homossexualidade
masculina segundo Hatterer:

-forte  fixação na mãe;
-falta de cuidados paternos efetivos;
-inibição do desenvolvimento 
masculino pela mãe;
-fixação ou regressão ao estágio 
narcísico;
-perdas na competição com os irmãos 
e irmãs .

Saúde e Espiritismo-AME- Roberto Lúcio de Souza p.290Saúde e Espiritismo-AME- Roberto Lúcio de Souza p.290



Causas morais;

Causas educacionais;

Causas obsessivas;

Causas psiquiátricas;

Causas morais;

Causas educacionais;

Causas obsessivas;

Causas psiquiátricas;

Causas da homossexualidade
na visão Espírita:



Criaturas que abusaram das 
faculdades genésicas, arruinando a 
vida de outras pessoas, destruindo 

lares diversos, são induzidas a 
buscarem nova posição em corpos 

opostos às suas estruturas 
psicológicas, para reajustarem seus 

próprios sentimentos.

Causas morais:Causas morais:



Atávicas:Atávicas:é resultante de vivências é resultante de vivências 
repetitivas dos Espíritos em repetitivas dos Espíritos em 
culturas onde a prática culturas onde a prática 
homossexual seria aceita.homossexual seria aceita.
Atuais: Atuais: fruto  dos defeitos de fruto  dos defeitos de 
educação nos lares; pais educação nos lares; pais 
contrariados quanto ao sexo do contrariados quanto ao sexo do 
rebento, onde o reencarnante rebento, onde o reencarnante 
busca adaptar-se a esta situação.busca adaptar-se a esta situação.

Causas educacionais:Causas educacionais:

Saúde e Espiritismo-AME- Roberto Lúcio de Souza p.294Saúde e Espiritismo-AME- Roberto Lúcio de Souza p.294



Parceiros do passado 
delituoso,reencontram-se em 

condição de ódio  ou paixão doentia, 
a estimularem no encarnado uma 

postura homossexual, com objetivo 
de atender o desencarnado em suas 

ânsias viciosas ou levar a sua vítima a 
situação constrangedora e de intenso 

sofrimento.

Saúde e Espiritismo-AME- Roberto Lúcio de Souza p.295Saúde e Espiritismo-AME- Roberto Lúcio de Souza p.295

Causas obsessivas:Causas obsessivas:



            Pensamentos e hábitos Pensamentos e hábitos atraem espíritos, atraem espíritos, 

sintonizados com os interesses humanossintonizados com os interesses humanos..

            No campo da vivência sexual, No campo da vivência sexual, entidades entidades 

atormentadasatormentadas derramam sobre homens e  derramam sobre homens e 

mulheres os vapores de seus desequilíbrios, mulheres os vapores de seus desequilíbrios, 

que que sendo aceitosendo aceito nos painéis íntimos das  nos painéis íntimos das 

criaturas, desviam da rota da harmonia as criaturas, desviam da rota da harmonia as 

energias sexuais, e fazem dos envolvidos, energias sexuais, e fazem dos envolvidos, 

encarnados e desencarnados, encarnados e desencarnados, escravosescravos da  da 

sensualidade.sensualidade.

            Pensamentos e hábitos Pensamentos e hábitos atraem espíritos, atraem espíritos, 

sintonizados com os interesses humanossintonizados com os interesses humanos..

            No campo da vivência sexual, No campo da vivência sexual, entidades entidades 

atormentadasatormentadas derramam sobre homens e  derramam sobre homens e 

mulheres os vapores de seus desequilíbrios, mulheres os vapores de seus desequilíbrios, 

que que sendo aceitosendo aceito nos painéis íntimos das  nos painéis íntimos das 

criaturas, desviam da rota da harmonia as criaturas, desviam da rota da harmonia as 

energias sexuais, e fazem dos envolvidos, energias sexuais, e fazem dos envolvidos, 

encarnados e desencarnados, encarnados e desencarnados, escravosescravos da  da 

sensualidade.sensualidade.

Gerson Tavares - Gerson Tavares - Temas de Amor e Vida-  p. 44Temas de Amor e Vida-  p. 44



Onde a criatura, presa a um processo de 
deficiência ou de desestruturação psicótica, 

vê-se com a crítica comprometida, 
permitindo-se condutas sexuais das mais 

diversas.
São relações homossexuais sem 

necessariamente representarem opções de 
homossexualismo.Resultam do passado 
delituoso, em outras áreas a influenciar a 

criatura nos diversos setores da vida

Saúde e Espiritismo-AME- Roberto Lúcio de Souza p.295Saúde e Espiritismo-AME- Roberto Lúcio de Souza p.295

Causas psiquiátricas:Causas psiquiátricas:



Recomendações ...

            Considerando que a homossexualidade é Considerando que a homossexualidade é 
uma uma tendência do espíritotendência do espírito  que renasce  que renasce 
justamente para justamente para sanar esse desviosanar esse desvio, cabe , cabe 
ressaltar que toda orientação segura visando ressaltar que toda orientação segura visando 
a superação desse desvio deve apontar para a superação desse desvio deve apontar para 
o o restabelecimento do equilíbriorestabelecimento do equilíbrio, ou seja, , ou seja, 
superar a tendência no mesmo sexo superar a tendência no mesmo sexo 
contendo os impulsoscontendo os impulsos  e canalizando a  e canalizando a 
energia sexual para atividades que possam energia sexual para atividades que possam 
enriquecer e enobrecer a alma ...enriquecer e enobrecer a alma ...

Jorge Andréa  dos Santos – Jorge Andréa  dos Santos – Forças Sexuais da Alma- p 132Forças Sexuais da Alma- p 132



  ... pois, sem qualquer sombra de ... pois, sem qualquer sombra de 

dúvida, que o homossexual, ao atender dúvida, que o homossexual, ao atender 

os sentidos em satisfação sexual, os sentidos em satisfação sexual, jamais jamais 

estará em processo de realizaçãoestará em processo de realização..

                Ninguém se realiza no caminho do Ninguém se realiza no caminho do 

desequilíbrio e da desordem. desequilíbrio e da desordem. 

Jorge Andréa  dos Santos – Jorge Andréa  dos Santos – Forças Sexuais da Alma- p 132Forças Sexuais da Alma- p 132



Recomendações ...

                O homossexual que insista na O homossexual que insista na 

satisfação dos sentidos, satisfação dos sentidos, absorverá, das absorverá, das 

descargas emotivas do encontro com sexo descargas emotivas do encontro com sexo 

idêntico,idêntico,  energias da mesma polaridade;  energias da mesma polaridade; 

isso logicamente, isso logicamente, inundará, cada vez mais inundará, cada vez mais 

os vórtices espirituais de ‘substâncias’ que os vórtices espirituais de ‘substâncias’ que 

não se entrosamnão se entrosam  e muito menos se  e muito menos se 

completam. completam. 

Jorge Andréa  dos Santos – Jorge Andréa  dos Santos – Forças Sexuais da Alma- p 132Forças Sexuais da Alma- p 132



                  A satisfação inadequada será A satisfação inadequada será 

exclusivamente da zona física, com o exclusivamente da zona física, com o 

desajuste,desajuste,  cada vez mais ampliado, da  cada vez mais ampliado, da 

organização espiritual.organização espiritual.

Jorge Andréa  dos Santos – Jorge Andréa  dos Santos – Forças Sexuais da Alma- p 132Forças Sexuais da Alma- p 132



“Dizer a um adolescente que se sente 
dominado por impulsos negativos e 
procura livrar-se deles: ‘Isso é normal, 
arranje um parceiro’, é atirar o infeliz na 
roda viva de um futuro vergonhoso.”

J. Herculano Pires – RIE 09.2001J. Herculano Pires – RIE 09.2001



Sexo e responsabilidadeSexo e responsabilidade

O amor é a essência do Universo.O amor é a essência do Universo.  

As criaturas nascem para aprender a As criaturas nascem para aprender a 
amaramar; o sexo é legado sublime e o lar é ; o sexo é legado sublime e o lar é 

refúgio santificante.refúgio santificante.  

Amor e sexo plasmam responsabilidades Amor e sexo plasmam responsabilidades 
naturais na consciência de cada umnaturais na consciência de cada um, e , e 

ninguém lesa alguém afetivamente ninguém lesa alguém afetivamente 
sem reparaçõessem reparações. . 

Emmanuel – Livro Sexo e Destino - IntroduçãoEmmanuel – Livro Sexo e Destino - Introdução



Condições predisponentes a 
sublimação

Condições predisponentes a 
sublimação

as criaturas que estagiam nesta 
experiência, quando quiserem, podem 

alterar os estados de consciência 
recorrendo a oração, à fluidoterapia, 

canalizando sua energia genésica para 
a leitura, os trabalhos de assistência 

fraterna, esforçando-se pelo seu 
aprimoramento moral.” 

VIEIRA, Paulo Henrique D.  O Homossexualismo. RIE. Matão, SP, p. 268. jul. 1999.



          Que estamos aqui em Que estamos aqui em processo de cura processo de cura 

das nossas almasdas nossas almas, cada ser com um , cada ser com um 

desafio em particular e muitas vezes o desafio em particular e muitas vezes o 

remédio será amargo. remédio será amargo. 

          Todavia, a cura real só acontece de Todavia, a cura real só acontece de 

dentro para foradentro para fora. Ninguém poderá impor . Ninguém poderá impor 

nada a aquele que não está disposto a nada a aquele que não está disposto a 

pagar o ônus da reforma interior, único pagar o ônus da reforma interior, único 

remédio para todas as nossas mazelas. remédio para todas as nossas mazelas. 



            A vida (...) saudável na área do sexo, A vida (...) saudável na área do sexo, 

decorre da decorre da educação mentaleducação mental, da , da canalizaçãocanalização  

correta das energiascorreta das energias, da ação física pelo , da ação física pelo 

trabalho, pelos desportos, pelas trabalho, pelos desportos, pelas 

conversações edificantes, auxiliando o conversações edificantes, auxiliando o 

indivíduo na eleição de atitudes que indivíduo na eleição de atitudes que 

proporcionam bem-estar onde quer que se proporcionam bem-estar onde quer que se 

encontre.encontre.

  O Homem Integral - Joanna de Ângelis - p. 118O Homem Integral - Joanna de Ângelis - p. 118



Lembrar ...

              Cada um tem o seu tempo de Cada um tem o seu tempo de 

despertar. despertar. 

              Cada um tem o direito de fazer as Cada um tem o direito de fazer as 

suas suas escolhasescolhas, mas terá que submeter-, mas terá que submeter-

se às suas se às suas consequênciasconsequências. Isso é . Isso é 

inevitável.inevitável.



Em torno do sexo ...

Não proibição, mas educação. Não proibição, mas educação. 

Não abstinência imposta, mas emprego digno, Não abstinência imposta, mas emprego digno, 

com o devido respeito aos outros e a si com o devido respeito aos outros e a si 

mesmo. mesmo. 

Não indisciplina, mas controle. Não indisciplina, mas controle. 

Não impulso livre, mas responsabilidade.Não impulso livre, mas responsabilidade.

  Vida e Sexo – Emmanuel - p. 99-100Vida e Sexo – Emmanuel - p. 99-100



                Sem isso, será Sem isso, será enganar-nosenganar-nos, lutar sem , lutar sem 

proveito, sofrer e proveito, sofrer e recomeçar a obra da recomeçar a obra da 

sublimação pessoalsublimação pessoal, tantas vezes quantas se , tantas vezes quantas se 

fizerem precisas, pelos mecanismos da fizerem precisas, pelos mecanismos da 

reencarnaçãoreencarnação, porque a aplicação do sexo, , porque a aplicação do sexo, 

ante a luz do amor e da vida, é assunto ante a luz do amor e da vida, é assunto 

pertinente à consciência de cada um.pertinente à consciência de cada um.

  Vida e Sexo – Emmanuel - p. 99-100Vida e Sexo – Emmanuel - p. 99-100

Em torno do sexo ...



Quem estiver sem pecado, atire a primeira Quem estiver sem pecado, atire a primeira 
pedra! pedra!   (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson)
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