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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)



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

Como abordar o tema ...Como abordar o tema ...

     “     “Os problemas sexuais, (...) devem Os problemas sexuais, (...) devem 
ser enfrentados ser enfrentados sem hipocrisiasem hipocrisia, , nem nem 
cinismocinismo, fora de padrões , fora de padrões 
estereotipados por estereotipados por falsa moralidadefalsa moralidade, , 
tampouco levados a conta de pequeno tampouco levados a conta de pequeno 
significado. São significado. São dificuldadesdificuldades  e, como  e, como 
tais, merecem consideração, tempo e tais, merecem consideração, tempo e 
ação especializada .”ação especializada .”



Energia (impulso) Energia (impulso) 
SexualSexual
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        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



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

Energia (impulso) sexualEnergia (impulso) sexual

              A energia sexual é, depois da energia A energia sexual é, depois da energia 
vital, o instrumento mais importante vital, o instrumento mais importante 
doado pelo Criador à criatura, doado 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

Energia (impulso) sexualEnergia (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.



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

Energia (impulso) sexualEnergia (impulso) sexual

  ... 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.



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

Energia (impulso) sexualEnergia (impulso) sexual

            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 , da ação 
física pelo trabalho, pelos desportos, física pelo trabalho, pelos desportos, 
pelas conversações edificantes, pelas conversações edificantes, 
auxiliando o indivíduo na eleição de auxiliando o indivíduo na eleição de 
atitudes que proporcionam bem-estar atitudes que proporcionam bem-estar 
onde quer que se encontre.onde quer que se encontre.



Sexo e Sexo e 
reencarnaçãoreencarnação



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

Sexo nos EspíritosSexo 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 Visto que lhes cumpre progredir em 
tudo, tudo, cada sexo, como cada posição social, cada sexo, como cada posição social, 
lhes proporciona provações e deveres lhes proporciona provações e deveres 
especiaisespeciais  e, com isso, ensejo de ganharem  e, com isso, ensejo de ganharem 
experiência. Aquele que só como homem experiência. Aquele que só como homem 
encarnasse só saberia o que sabem os encarnasse só saberia o que sabem os 
homens.homens.



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

Sexo e reencarnaçãoSexo e reencarnação

          O O sexosexo, na essência, é a , na essência, é a soma das soma das 
qualidades passivas ou positivas do qualidades passivas ou positivas do 
campo mental do sercampo mental do ser, é natural que o , é natural que o 
Espírito acentuadamente feminino se Espírito acentuadamente feminino se 
demore séculos e séculos nas linhas demore séculos e séculos nas linhas 
evolutivas da mulher, e que o Espírito evolutivas da mulher, e que o Espírito 
marcadamente masculino se detenha por marcadamente masculino se detenha por 
longo tempo nas experiências do homem.longo tempo nas experiências do homem.



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

          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 Sob o comando do Espírito 
reencarnante, que traz a predominância da reencarnante, que traz a predominância da 
polaridade do sexo masculino ou feminino polaridade do sexo masculino ou feminino 
bem definido (heterossexualidade), ou os bem definido (heterossexualidade), ou os 
desvios que podem conduzi-lo, desvios que podem conduzi-lo, 
dependendo do seu livre arbítriodependendo do seu livre arbítrio, ao , ao 
homossexualismo. homossexualismo. 

Sexo e reencarnaçãoSexo e reencarnação



Sexo e Sexo e 
homossexualidadehomossexualidade



Sexo e homossexualidadeSexo e homossexualidade

            O Espírito no renascimento, entre os O Espírito no renascimento, entre os 
homens, pode tomar um corpo homens, pode tomar um corpo 
feminino ou masculino, não apenas feminino ou masculino, não apenas 
atendendo-se ao imperativo de atendendo-se ao imperativo de 
encargos particulares em determinado encargos particulares em determinado 
setor de ação, como também no que setor de ação, como também no que 
concerne a concerne a obrigações regenerativasobrigações regenerativas. . 



Entendendo a homossexualidadeEntendendo 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.



Razões da homossexualidadeRazões da homossexualidade

O O homemhomem  que  que abusou das faculdades abusou das faculdades 
genésicasgenésicas, arruinando a existência de , arruinando a existência de 
outras pessoas, em muitos casos é induzido outras pessoas, em muitos casos é induzido 
a buscar nova posição, em a buscar nova posição, em corpo corpo 
morfologicamente femininomorfologicamente feminino, aprendendo a , aprendendo a 
reajustar os próprios sentimentosreajustar os próprios sentimentos, e a , e a 
mulher que agiu de igual modo é mulher que agiu de igual modo é 
impulsionada à reencarnação em corpo impulsionada à reencarnação em corpo 
morfologicamente masculino, com morfologicamente masculino, com 
idênticos fins. idênticos fins. 



Razões da homossexualidadeRazões da homossexualidade

  ... em muitos outros casos, ... em muitos outros casos, Espíritos cultos Espíritos cultos 
e sensíveise sensíveis, aspirando a , aspirando a realizar tarefasrealizar tarefas  
específicas na elevação de agrupamentos específicas na elevação de agrupamentos 
humanos e, consequentemente, na humanos e, consequentemente, na 
elevação de si próprios, rogam dos elevação de si próprios, rogam dos 
Instrutores da Vida Maior que os assistem Instrutores da Vida Maior que os assistem 
a própria internação no campo físico, a própria internação no campo físico, em em 
vestimenta carnal oposta à estrutura vestimenta carnal oposta à estrutura 
psicológicapsicológica  pela qual transitoriamente se  pela qual transitoriamente se 
definem. definem. 



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

Recomendações ...Recomendações ...
            Considerando que a homossexualidade Considerando que a homossexualidade 
é uma é 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 ressaltar que toda orientação segura 
visando a superação desse desvio deve visando a superação desse desvio deve 
apontar para o apontar para o restabelecimento do restabelecimento do 
equilíbrioequilíbrio, ou seja, superar a tendência no , ou seja, superar a tendência no 
mesmo sexo mesmo sexo contendo os impulsoscontendo os impulsos  e  e 
canalizando a energia sexual para canalizando a energia sexual para 
atividades que possam enriquecer e atividades que possam enriquecer e 
enobrecer a alma ...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 dúvida, que o homossexual, ao 
atender os sentidos em satisfação atender os sentidos em satisfação 
sexual, sexual, jamais estará em processo de jamais estará em processo de 
realizaçãorealização..

                Ninguém se realiza no caminho Ninguém se realiza no caminho 
do desequilíbrio e da desordem. do desequilíbrio e da desordem. 

Recomendações ...Recomendações ...



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

                O homossexual que, pela sua O homossexual que, pela sua 
condição patológica, insista na condição patológica, insista na 
satisfação dos sentidos, satisfação dos sentidos, absorverá, das absorverá, das 
descargas emotivas do encontro com descargas emotivas do encontro com 
sexo idêntico,sexo idêntico,  energias da mesma  energias da mesma 
polaridade; isso logicamente, polaridade; isso logicamente, inundará, inundará, 
cada vez mais os vórtices espirituais de cada vez mais os vórtices espirituais de 
‘substâncias’ que não se entrosam‘substâncias’ que não se entrosam  e  e 
muito menos se completam. muito menos se completam. 

Recomendações ...Recomendações ...



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.

Recomendações ...Recomendações ...



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

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

Recomendações ...Recomendações ...



Homossexualidade Homossexualidade 

xx

  FelicidadeFelicidade



              O que precisa ficar bem claro que O que precisa ficar bem claro que 
o relacionamento afetivo é livreo relacionamento afetivo é livre, , não o não o 
relacionamento sexualrelacionamento sexual  que deve ser  que deve ser 
responsável também na responsável também na 
heterossexualidade.heterossexualidade.

              Não é a convivência com a pessoa Não é a convivência com a pessoa 
do mesmo sexo que torna impura as do mesmo sexo que torna impura as 
pessoaspessoas..

Homossexualidade x felicidadeHomossexualidade x felicidade



Mudança de SexoMudança de Sexo



Mudança de SexoMudança de Sexo

          A constituição do ser orgânico é A constituição do ser orgânico é 
decorrência das suas decorrência das suas necessidades evolutivasnecessidades evolutivas..

            No momento da concepção o No momento da concepção o perispíritoperispírito  é  é 
atraído por atraído por uma força incomparáveluma força incomparável, às , às 
células que se vão formando nelas imprimindo células que se vão formando nelas imprimindo 
automaticamente, por força da Lei de Causa e automaticamente, por força da Lei de Causa e 
Efeito, o Efeito, o que é necessário à sua evoluçãoque é necessário à sua evolução, , 
incluindo, sem dúvida, o sexo e suas funções incluindo, sem dúvida, o sexo e suas funções 
relevantes.     relevantes.     

  Joanna de Angelis - Dias Gloriosos - p. 123-128Joanna de Angelis - Dias Gloriosos - p. 123-128



Mudança de SexoMudança de Sexo

          A ingerência externa, alterando-lhe a A ingerência externa, alterando-lhe a 
formação somente formação somente trará inconvenientes, trará inconvenientes, 
prejuízos e distonias moraisprejuízos e distonias morais..

          (...) mudar-se o sexo, na formação (...) mudar-se o sexo, na formação 
embrionária ou noutro período qualquer da embrionária ou noutro período qualquer da 
existência física, existência física, desafia-se a lei de harmonia desafia-se a lei de harmonia 
vigente na Criaçãovigente na Criação, o que provocará , o que provocará distúrbiosdistúrbios  
sem nome da personalidade e na vida mental sem nome da personalidade e na vida mental 
de quem lhe sofrer a ingerência.de quem lhe sofrer a ingerência.

  Joanna de Angelis - Dias Gloriosos - p. 123-128Joanna de Angelis - Dias Gloriosos - p. 123-128



Sexo e obsessãoSexo e obsessão



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

Sexo e ObsessãoSexo e Obsessão
            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.



Sexo e Sexo e 
responsabilidaderesponsabilidade



  Vida e Sexo – Emmanuel - p. 10Vida e Sexo – Emmanuel - p. 10

Sexo e responsabilidadeSexo e responsabilidade

            O sexo se define por atributo não apenas O sexo se define por atributo não apenas 
respeitável respeitável mas profundamente santo da mas profundamente santo da 
Natureza,Natureza, exigindo educação e controle.   exigindo educação e controle.  

              Através dele dimanam Através dele dimanam forças criativasforças criativas, , 
às quais devemos, na Terra, o instituto da às quais devemos, na Terra, o instituto da 
reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da 
família, as alegrias revitalizadoras do afeto e família, as alegrias revitalizadoras do afeto e 
o tesouro inapreciável dos o tesouro inapreciável dos estímulos estímulos 
espirituaisespirituais. . 



  Vida e Sexo – Emmanuel - p. 30Vida e Sexo – Emmanuel - p. 30

            Toda vez que determinada pessoa Toda vez que determinada pessoa 
convide outra à comunhão sexual ou convide outra à comunhão sexual ou 
aceita de alguém um apelo neste aceita de alguém um apelo neste 
sentido, em bases de afinidade e sentido, em bases de afinidade e 
confiança, confiança, estabelece-se entre ambas estabelece-se entre ambas 
um circuito de forçasum circuito de forças, pelo qual a dupla , pelo qual a dupla 
se se alimenta psiquicamentealimenta psiquicamente  de energias  de energias 
espirituais, em regime de reciprocidade. espirituais, em regime de reciprocidade. 

Sexo e responsabilidadeSexo e responsabilidade



  Vida e Sexo – Emmanuel - p. 30Vida e Sexo – Emmanuel - p. 30

                Quando um dos parceiros foge ao Quando um dos parceiros foge ao 
compromisso assumido, sem razão compromisso assumido, sem razão 
justa, justa, lesa o outro na sustentação do lesa o outro na sustentação do 
equilíbrio emotivo,equilíbrio emotivo,  seja qual for o  seja qual for o 
campo de circunstâncias em que esse campo de circunstâncias em que esse 
compromisso venha a ser efetuado.compromisso venha a ser efetuado.

Sexo e responsabilidadeSexo e responsabilidade



  Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XVII, item 7Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XVII, item 7

              Fielmente observado, o dever do Fielmente observado, o dever do 
coração eleva o homem; porém, como coração eleva o homem; porém, como 
determiná-lo com exatidão? Onde começa determiná-lo com exatidão? Onde começa 
ele? ele? 

              O dever principia sempreO dever principia sempre, para cada um , para cada um 
de vós, do ponto em que de vós, do ponto em que ameaçais a ameaçais a 
felicidade ou a tranquilidade do vosso felicidade ou a tranquilidade do vosso 
próximopróximo; acaba no limite que não desejais ; acaba no limite que não desejais 
ninguém transponha com relação a vossa.ninguém transponha com relação a vossa.

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

Sexo e responsabilidadeSexo e responsabilidade



Para lembrar ...Para lembrar ...



Lembrar ...Lembrar ...

          Que estamos aqui em Que estamos aqui em processo de processo de 
cura das nossas almascura das 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. 



Lembrar ...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 , mas terá que 
submeter-se às suas submeter-se às suas consequênciasconsequências. . 
Isso é inevitável.Isso é inevitável.



Em torno do sexo ...Em torno do sexo ...

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

Não abstinência imposta, mas emprego Não abstinência imposta, mas emprego 
digno, com o devido respeito aos outros e a digno, com o devido respeito aos outros e a 

si mesmo. si 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



Em torno do sexo ...Em torno do sexo ...

                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 ...Em torno do sexo ...

O O amoramor  vindo de Deus é  vindo de Deus é livrelivre, , 
mas no mas no sexosexo, ele o amor, é , ele o amor, é 
responsávelresponsável..

Chico – EmmanuelChico – Emmanuel
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