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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)

Vá e não peques mais! Vá e não peques mais!   



Doutrina Espírita nada Doutrina Espírita nada 
proíbe!proíbe!

Alerta quanto as consequência Alerta quanto as consequência 
das nossas escolhas!das nossas escolhas!



Abordar o tema: numa visão espiritualAbordar o tema: numa visão espiritual

- Energia (impulso) Sexual;- Energia (impulso) Sexual;

- Objetivos;- Objetivos;

- Consequencias do mau uso;- Consequencias do mau uso;

- Influências espirituais; - Influências espirituais; 

- Responsabilidade.- Responsabilidade.



O que é sexualidade?O que é sexualidade?

O conjunto dos fenômenos da vida O conjunto dos fenômenos da vida 
sexual. (Dicionário)sexual. (Dicionário)

O que a Doutrina Espírita nos orienta O que a Doutrina Espírita nos orienta 
sobre o assunto?sobre o assunto?



Energia (impulso) Energia (impulso) 
SexualSexual



Energia (impulso) SexualEnergia (impulso) Sexual

Qual a origem?Qual a origem?

““A sede real do sexo não se acha no A sede real do sexo não se acha no 
veículo físico, mas sim na entidade veículo físico, mas sim na entidade 
espiritual...”espiritual...”

Evolução em Dois Mundos – André LuizEvolução em Dois Mundos – André Luiz



CENTROSCENTROS

  DEDE

  FORÇAFORÇA

CORONÁRIOCORONÁRIO

FRONTALFRONTAL
CerebralCerebral
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CARDÍACOCARDÍACO

ESPLÊNICOESPLÊNICO

GÁSTRICOGÁSTRICO

BÁSICO /BÁSICO /
GENÉSICOGENÉSICO

Desenho: www.carlosparchen.net



        Localizado na região Localizado na região 
hipogástrica, corresponden-hipogástrica, corresponden-
do à bexiga.do à bexiga.

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

              Seu grande objetivo é o Seu grande objetivo é o exercício exercício 
do Amordo Amor, em sua expressão maior., em sua expressão maior.



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

Canalização energia (impulso) sexualCanalização energia (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 , da 

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



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

Energia (impulso) sexualEnergia (impulso) sexual

Há consequências da prática do sexo Há consequências da prática do sexo 
visando apenas a satisfação dos visando apenas a satisfação dos 
instintos?instintos?



Canalização energia (impulso) sexualCanalização energia (impulso) sexual

            Quantos dramas existenciais Quantos dramas existenciais 
poderiam ser evitados:poderiam ser evitados:

- Doenças (DST);- Doenças (DST);

- Gravidez precoce ou não planejadas;- Gravidez precoce ou não planejadas;

- Traições (crimes);- Traições (crimes);

......



Desencarnação: RIE 05.2001Desencarnação: RIE 05.2001



Entendendo a homossexualidadeEntendendo a homossexualidade

HomossexualidadeHomossexualidade: Aspectos : Aspectos psicológicospsicológicos  
(preferências) diferentes do (preferências) diferentes do fisiológicofisiológico..

Ex.:Ex.:  Corpo masculino com aspectos  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. 



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

              ... sem qualquer sombra de ... 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 do Ninguém se realiza no caminho do 
desequilíbrio e da desordem. desequilíbrio e da desordem. 

O que a DE recomenda a uma pessoa que O que a DE recomenda a uma pessoa que 
renasce com tendências homossexuais?renasce com tendências homossexuais?



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

                Na relação homossexual, acontece Na relação homossexual, acontece 
uma troca de energias da mesma uma troca de 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 ...



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 ...



              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..

Recomendações ...Recomendações ...



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 atraem 
Espíritos, sintonizados com os Espíritos, sintonizados com os 
interesses humanosinteresses humanos..

            No campo da vivência sexual, No campo da vivência sexual, 
entidades atormentadasentidades atormentadas  fazem dos  fazem dos 
encarnados e desencarnados encarnados e desencarnados escravosescravos  
da sensualidade.da sensualidade.



Sexo com...Sexo com...

responsabilidaderesponsabilidade



  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



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



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

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

Não abstinência impostaNão abstinência imposta, mas emprego , 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, Não indisciplina, mas controle. mas controle. 

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

  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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