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OBJETIVOS E PARÂMETROS

• Objetivo: esclarecer aqueles que 
manifestam ou tem tendências às doenças 
psíquicas ligadas ao sexo, chamadas em 
psiquiatria de parafilias, a terem uma 
visão do tema com base na Lei de Amor, 
Justiça e Caridade, de modo que possam 
ressignificar posturas em um processo 
autotransformador, fundamental para a 
conquista da felicidade.



OBJETIVOS E PARÂMETROS

• Parâmetro: adotamos neste 
seminário como parâmetro as Leis 
Divinas, com as quais o pensamento 
humano, muitas vezes está 
distanciado. Refletiremos com base 
nas Leis e não com base no 
pensamento materialista, ainda 
vigente em nossa sociedade.



OBJETIVOS E PARÂMETROS

• “Deus nunca obra caprichosamente e 
tudo, no Universo, se rege por leis, em 
que a Sua sabedoria e a Sua bondade se 
revelam.” O Livro dos Espíritos, questão 
1003

• [...] não foi consultando-lhes a vaidade 
que Deus formulou as leis da Natureza. 
O Livro dos Espíritos, questão 205 a.



AS PARAFILIAS 

E AS LEIS 

DIVINAS



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• Quando refletimos problemas como a pedofilia e o 
estupro, como conciliar esses crimes hediondos com 
as Leis Divinas e a onipotência, onisciência e a 
onipresença de Deus?

• Neste seminário refletiremos sobre essa questão, de 
modo que evitemos conclusões que deturpam o 
significado das Leis Divinas em nossas vidas, 
especialmente, a Lei de Causa e Efeito, que ainda é 
vista por muitos como uma Lei punitiva e não 
educativa para todos, intimamente conectada com 
as Leis de Justiça, Amor e Caridade e de 
Misericórdia. 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• Iniciaremos pela análise da Lei de Causa e Efeito 
e a sua relação com a Lei de Amor, Justiça e 
Caridade, Lei de Misericórdia e Lei de Atração.

• L.E. Questão 258. Quando na erraticidade, 
antes de começar nova existência corporal, tem 
o Espírito consciência e previsão do que lhe 
sucederá no curso da vida terrena?

• “Ele próprio escolhe o gênero de provas por 
que há de passar e nisso consiste o seu livre-
arbítrio.”



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• a) - Não é Deus, então, quem lhe impõe as 
tribulações da vida, como castigo?

• “Nada ocorre sem a permissão de Deus, 
porquanto foi Deus quem estabeleceu todas 
as leis que regem o Universo. Ide agora 
perguntar por que decretou ele esta lei e 
não aquela. Dando ao Espírito a liberdade 
de escolher, Deus lhe deixa a inteira 
responsabilidade de seus atos e das 
consequências que estes tiverem. 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Nada lhe estorva o futuro; abertos se lhe acham, 
assim, o caminho do bem, como o do mal. Se vier 
a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem 
tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe 
concede a liberdade de recomeçar o que foi mal 
feito. Demais, cumpre se distinga o que é obra da 
vontade de Deus do que o é da do homem. Se um 
perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou e 
sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos 
expordes, por haverdes visto nisso um meio de 
progredirdes, e Deus o permitiu.”



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

LEI DE LIBERDADE
(LIBERDADE DE ESCOLHA)

LEI DE RESPONSABILIDADE
(RESPONSABILIDADE PELOS ATOS)

LEI DE CAUSA E EFEITO
(CONSEQUÊNCIAS)



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

CAMINHO DO BEM

ESCOLHAS EM SINTONIA COM A 
LEI DE JUSTIÇA, AMOR E CARIDADE

LEI DE CAUSA E EFEITO
(CONSEQUÊNCIAS  

AMOROSAS)



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

CAMINHO DO MAL

ESCOLHAS INJUSTAS, 
DESAMOROSAS E DESCARIDOSAS

LEI DE CAUSA E EFEITO
(CONSEQUÊNCIAS  

DOLOROSAS)

Ai do mundo, por causa dos escândalos; porque é mister que venham 

escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem! (Mateus 18:7)



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

LEI DE JUSTIÇA, AMOR E CARIDADE E LEI DE MISERICÓRDIA 
(JUSTIÇA E MISERICÓRDIA DIVINA, CONFORME A 

ONIPOTÊNCIA, ONIPRESENÇA E ONISCIÊNCIA DIVINA)

LEI DE CAUSA E EFEITO
(CONSEQUÊNCIAS  DOLOROSAS)

CONVITE AO ESPÍRITO 
RECONHECER O MAL QUE FEZ A SI 

MESMO E AOS OUTROS E A 
REPARÁ-LO

HÁ UM TEMPO DELIMITADO PARA RECONHECER, PREPARAR-
SE E REPARAR PELO AMOR DURANTE A REENCARNAÇÃO

CASO O ESPÍRITO OPTE PELA PREGUIÇA MORAL, RECUSANDO-SE 
A REALIZAR O BEM NO LIMITE DE SUAS FORÇAS 

EXPERIÊNCIAS DOLOROSAS E 
SOFRIDAS



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• Para exemplificar como acontece o funcionamento 
das Leis Divinas em nossas vidas, estudaremos, a 
seguir, o caso de Adelino Correia, que é muito 
significativo, pois depois de se arrepender de 
crimes clamorosos, inclusive de um relacionamento 
adúltero com a própria madrasta, fato este que o 
leva a cometer um parricídio, ele reconhece o mal 
que havia praticado e decide-se por praticar o bem 
no limite de suas forças. 

• Veremos neste seminário que este é o único 
caminho para nos libertarmos de problemas graves 
como as parafilias.



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• Adelino Correia é um abnegado espírita-
cristão que reencarnou como tutelado da 
Mansão Paz, instituição que existe em plena 
região umbralina sob a jurisdição da colônia 
Nosso Lar, para resgatar crimes cometidos 
no passado recente.  

• A sua história está narrada no capítulo 16, 
Débito aliviado, do livro Ação e Reação, de 
André Luiz, psicografia de Francisco Cândido 
Xavier.  



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• O PASSADO
• “- Para exaltar o santificante esforço de um amigo, a fim de 

estudarmos juntos um processo de dívida aliviada, permitimo-
nos algo dizer em torno do passado recente do companheiro 
que visitamos, agora empenhado ao labor do seu resgate.

• “- Em meados do século precedente, Adelino era filho 
bastardo de um jovem muito rico que o recebeu das mãos da 
genitora escrava, que desencarnou ao trazê-lo à luz. Martim 
Gaspar, o moço afazendado que lhe foi o pai solteiro, era 
homem de coração enrijecido, muito cedo acostumado ao 
orgulho tiranizante, em face da incúria do lar em que nascera. 
Abusava das donzelas cativas a seu talante e, em muitas 
ocasiões, vendeu-as com os próprios filhos recém-natos para 
lhes não ouvir os choros e petitórios. 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Temido na casa grande da qual se fizera absoluto 
senhor, por morte do velho pai, que, em vão, buscara 
tardiamente controlar-lhe os instintos, sabia usar o 
tronco e o chicote, sem qualquer compaixão. Era 
execrado pela maioria dos servos e bajulado de 
quantos lhe obtinham os favores, a troco de lisonja 
servil. Entretanto, para o filho Martim - o mesmo 
Adelino de agora -, a sua ternura e dedicação não 
mostravam limites. Inexplicavelmente para ele mesmo, 
amava-o com desvelado enternecimento, a ponto de 
providenciar-lhe educação esmerada na própria 
fazenda. 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Entre pai e filho estabeleceram-se, dessa forma, os mais 
santos laços afetivos. Eram companheiros inseparáveis nos 
jogos e nos estudos, no serviço e na caça. Foi assim que 
Gaspar, não obstante cruel para com os outros rebentos da 
própria carne, nas senzalas sofredoras, não hesitou em 
legitimá-lo como filho, perante as autoridades do tempo, 
tornando-o partícipe de seu nome e de sua herança. Pai e 
filho contavam, respectivamente, quarenta e três e vinte e 
um anos de idade, quando Gaspar, embora solteirão 
amadurecido, resolveu casar-se, em grande metrópole, 
desposando Maria Emília, leviana jovem de vinte primaveras 
que, trazida à grande casa rural, desenvolveu sobre o 
enteado estranha fascinação. 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Martim, extremamente amado pelo genitor, atraído 
agora para os encantos femininos da madrasta, passou a 
experimentar torturantes conflitos sentimentais. Ele, que 
se julgava o melhor amigo de Gaspar, entrou a detestá-lo. 
Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava, 
sabendo-se por ela ardentemente querido, porquanto 
Maria Emília, pretextando essa ou aquela necessidade, 
sabia isolá-lo em viagens diversas, nas quais lhe 
exacerbava a afeição juvenil. Ambos souberam furtar-se 
a qualquer desconfiança e, totalmente entregue à paixão 
que o requestava, o jovem Martim, desprevenido, 
planejou o medonho parricídio em que se enliçou, 
desventurado.



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Sabendo o genitor acamado, em tratamento do 
fígado enfermo, tomou a cooperação de dois 
capatazes da sua inteira confiança, Antônio e Lucídio, 
igualmente verdugos de meninas cativas, e, certa 
noite, administrou-lhe uma poção entorpecente, com 
aprovação da madrasta... Tão logo se pôs o doente a 
dormir, coadjuvado pelos dois cúmplices que 
odiavam o patrão, espalhou substâncias resinosas no 
leito paterno, simulando, logo após, o incêndio no 
qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se 
ausentou do corpo. 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Conduzido o pai ao sepulcro e apoderando-se-lhe
dos haveres, tentou a felicidade ao pé de Maria 
Emília; todavia, o genitor desencarnado, a inflamar-se 
em cólera, envolveu-o em nuvens de fluidos 
inflamados, contra os quais o infeliz não possuía 
defesa... Apegando-se ao afeto da companheira, 
Martim procurou anestesiar a consciência e 
esquecer... esquecer... Confiou a fazenda aos 
cuidados de ambos os cúmplices do tenebroso delito 
e, arrimando-se à companhia da mulher, demandou à 
Europa, em busca de repouso e distração. Tudo, 
porém, debalde... 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Ao fim de cinco anos de resistência, tombou 
integralmente vencido, sob o jugo do Espírito paternal 
que o cercava, incessantemente, apesar de invisível. 
Abriu-se-lhe a pele em chaga, como se chamas ocultas o 
requeimassem. Circunscrito ao leito de dor e 
constantemente empolgado pelo remorso, recapitulava 
mentalmente a morte do genitor, em urros de martírio 
selvagem... Não sabia, desse modo, senão chorar, 
gritando a esmo o arrependimento de que se via 
possuído, no que foi interpretado à conta de louco pela 
própria companheira, que se dava pressa em reconhecer-
lhe a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se 
perante os amigos e servidores. 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Foi algemado a semelhante suplício que Martim 
recebeu escárnio e abandono, dentro do próprio círculo 
doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação. 
Martim Gaspar, o genitor assassinado, aguardou-o no 
túmulo, arrastando-o para as sombras infernais, onde 
passou a exercer pavorosa vingança... O desditoso filho 
desencarnado sofreu terríveis humilhações e 
indescritíveis tormentos, durante onze anos sucessivos, 
em cárceres de treva, até que, amparado por 
Mensageiros de Jesus, que lhe promoveram o resgate, 
ingressou em nosso instituto (Mansão Paz), ao que fui 
informado, em lamentável situação. 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Tendo entrado em sintonia com o genitor, sequioso 
de vindita, através das brechas mentais do remorso e 
do arrependimento tardio, foi hipnotizado por gênios 
perversos, que o fizeram sentir-se dominado de 
chamas torturantes. Fixada a imaginação dele em 
semelhante quadro de angústia, o próprio Martim 
nutria com o pensamento culposo as labaredas em 
que se torturava sem consumir-se, até que foi 
convenientemente aliviado e socorrido por nossos 
instrutores, através de recursos magnéticos que lhe 
sanaram o doloroso desequilíbrio.”



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• A REPARAÇÃO
• “Devotou-se, então, depois de melhorado, aos serviços mais 

duros de nossa organização, conquistando com o tempo 
apreciáveis lauréis que lhe valeram a volta à esfera humana, 
com o direito de iniciar o pagamento da larga dívida em que se 
onerou, desavisado. Cultuando a prece com a renovação do 
mundo íntimo, renasceu de espírito inclinado à fé religiosa, 
ardente e operante, encontrando no Espiritismo com Jesus, ao 
influxo dos amigos desencarnados que o assistem, precioso 
campo de fortalecimento moral e trabalho digno, no qual tem 
sabido estender, com louvável aproveitamento das horas, o seu 
raio de ação no estudo edificante e na caridade pura, atraindo 
em seu favor as mais amplas simpatias, por parte de irmãos 
encarnados e desencarnados, que lhe devem generosidade e 
carinho. 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Atirado a imensas dificuldades materiais, desde cedo 
cresceu órfão de pai, de vez que não valorizou no 
passado a ternura paterna, lutando com extrema pobreza 
e com enfermidade constante... Custodiado, porém, por 
benfeitores da nossa Mansão, foi conduzido a um templo 
espírita, ainda muito jovem, onde, submetido a 
tratamento da epiderme esfogueada, entrou no 
conhecimento de nossa Renovadora Doutrina... A leitura 
dos princípios espíritas, ao sol do Evangelho do Senhor, 
constituiu para ele recordações naturais dos 
ensinamentos assimilados em nossa casa, antes da 
reencarnação. 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Desde aí, aceitou nobremente a responsabilidade de 
viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as 
diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Disciplinou-se. 
Rendeu sincero preito às suas obrigações e, não obstante 
os entraves orgânicos, muito moço se dedicou às 
representações comerciais, de cujos labores retira os 
abençoados recursos que sabe repartir com necessitados 
numerosos, reservando para si tão-somente o 
indispensável. Não é um rico da Terra, na acepção do 
conceito, mas um trabalhador da fraternidade que sabe 
dar o próprio coração naquilo que distribui.



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Trilhando o caminho da simplicidade e da 
renúncia edificante, modificou as impressões de 
muitos dos companheiros de outro tempo, que, 
nas baixas camadas da sombra, se lhe haviam 
transformado em perseguidores e desafetos, 
obsessores esses que, em lhe observando os 
exemplos novos, se sentiam moralmente 
desarmados para os conflitos que se propunham 
manter. É assim que não deixa de ressarcir as suas 
culpas, sofrendo-lhes o gravame em si mesmo.”



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• A SUAVIZAÇÃO DOS DÉBITOS PELA REALIZAÇÃO DO 
BEM NO LIMITE DAS FORÇAS

• “Entretanto, pelos valores que entesoura, devotado 
ao bem alheio, resgata o pretérito com o alívio 
possível, ganhando tempo e adquirindo novas 
bênçãos. Ajudando aos outros, desbasta, dia a dia, 
o montante dos seus débitos, de vez que a 
Misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos 
credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que 
nos vejam oferecendo ao próximo necessitado 
aquilo que lhes devemos...



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Silas confiou-se a pausa breve, mas Hilário, tanto 
quanto eu fascinado por sua exposição clara e 
sensata, rogou, sedento de ensino:

• “- Continue, Assistente. Esta lição viva ilumina-nos 
de esperança... Como se explica estar Adelino 
ganhando tempo?

• “Nosso amigo sorriu e acrescentou:
• “- Correia, que não merecia a ventura do lar 

tranquilo por haver arruinado o lar paterno, 
casou-se e padeceu o abandono da companheira 
que lhe não entendeu o coração.



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Avançando para a terna Marisa que dormia, 
acentuou:

• “- Assim, pela vida útil a que se consagra e pela 
caridade incessante que passou a exercer, atraiu para 
junto de si, como filha da sua carne, a antiga 
madrasta que desviou dos braços paternais, hoje 
reencarnada junto dele para reeducar-se ao calor de 
seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se 
filha de pobre mulher que renegou o tálamo 
conjugal, tanto quanto ela mesma o menosprezou no 
passado recente. Mas... Não é apenas essa a 
vantagem de Adelino...



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Silas pousou levemente a destra nos pequenos que 
ressonavam e prosseguiu:

• “- Dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com o 
Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os dois 
cúmplices do parricídio tremendo, os antigos capatazes 
Antônio e Lucídio, que, abusando de humildes donzelas 
escravizadas, de quem furtavam os filhinhos para 
exterminar ou vender, não encontraram senão o alcoice 
por berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro 
de outro tempo, no sangue africano que tanto 
enxovalharam, de modo a lhe receberem o amparo moral 
à reforma precisa.



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Enquanto nos edificávamos com o precioso 
ensinamento, Silas observou:

• “- Como é fácil de reconhecer, nosso irmão, através 
da responsabilidade espírita-cristã, corretamente 
sentida e vivida, conquistou a felicidade de 
reencontrar os laços do pretérito criminoso para o 
necessário reajuste, ao passo que, se houvesse 
desertado da luta pela irreflexão da companheira ou 
se tivesse cerrado a porta do coração a dois meninos 
infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre 
trabalho que está fazendo agora...



O PLANO EXISTENCIAL DE ADELINO CORREIA

• “Dispúnhamo-nos a formular novas 
indagações, mas Correia despedira-se da 
mãezinha e viera ocupar um leito modesto, 
não longe das crianças. 

• “Demonstrando hábitos respeitáveis, 
sentou-se em prece.

• “Foi quando Silas, recomendando-nos 
cooperação, abeirou-se dele e aplicou-lhe 
passes magnéticos, esclarecendo-nos, logo 
após:



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “- Ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus 
dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade 
congenial de que é portador. Tendo sofrido, por 
longo tempo, o trauma perispirítico do remorso, 
por haver incendiado o corpo do próprio pai, 
nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais 
que, como já lhes disse, o castigaram 
intensamente além-túmulo... Renasceu, por isso, 
com a epiderme atormentada por vibrações 
calcinantes que, desde cedo, se lhe expressaram 
na nova forma física por eczema de mau caráter... 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Semelhante moléstia, em face da dívida em que se 
empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo, durante 
muitos e angustiosos lustros de sofrimento, mas, pelos 
méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não 
tomou proporções que o impeçam de aprender e 
trabalhar, porquanto granjeou a ventura de continuar a 
servir, pelo seu impulso espontâneo na plantação 
constante do bem.

• [...] 
• “De volta à Mansão, prosseguiu nosso amável mentor 

tecendo brilhantes comentários em torno do "amor que 
cobre a multidão dos pecados", como ensinou o 
Apóstolo.”



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• A LEI DE SOLIDARIEDADE E A AÇÃO NO BEM
• “Em nossos estudos da lei de causa e efeito, não nos 

esqueceremos de Adelino Correia, o irmão da 
fraternidade pura.

• “Na véspera de belo acontecimento que nos 
permitiremos narrar, visitamo-lo em companhia de Silas, 
que no-lo apresentou nas atividades de um templo 
espírita-cristão.

• “Ouvimo-lo em preciosos comentários do Evangelho, sob 
o influxo de iluminados instrutores, dos quais assimilava 
as correntes mentais com a docilidade confiante de um 
homem profundamente habituado à oração.



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Falara com mestria, arrancando-nos lágrimas pela 
emotividade com que nos tangia as fibras mais íntimas. 
Singelamente trajado, denotava a condição do 
trabalhador em experiências difíceis. Mas o estágio de 
prova a que parecia enredar-se era mais amplo. Adelino 
revelava longa faixa de eczema na pele à mostra. Certa 
porção da cabeça, os ouvidos e muitos pontos da face 
exibiam placas vermelhas, sobre as quais se formavam 
diminutas vesículas de sangue, ao passo que as demais 
regiões da epiderme surgiam gretadas, evidenciando 
uma afecção cutânea largamente cronicificada. Além 
disso, acanhado e tristonho, indicava tormentos ocultos a 
lhe dominarem a mente.



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Contudo, trazia nos olhos, maravilhosamente lúcidos, a 
marca da humildade. Vários amigos espirituais assistiam-
no, atentos.

• “Doce velhinha desencarnada abeirou-se de nós e, 
demonstrando gozar da intimidade do orientador de 
nossas excursões, falou-lhe, afetuosa:

• “- Assistente amigo, venho rogar-lhe socorro em 
benefício da saúde de nosso Adelino. Noto-o mais 
incomodado, ultimamente, pela dor das feridas não 
cicatrizadas...

• “- Sim, sim... - respondeu Silas, cordialmente - o caso dele 
merece de todos nós especial carinho.



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “- Porque pensa ele nas necessidades dos outros, 
sem refletir nas necessidades próprias... -
acrescentou a anciã, comovida.

• “O assessor de Druso prosseguiu, com carinho:
• “- Dois de nossos médicos o vêm assistindo 

atenciosamente, quando se encontra ausente do 
vaso físico por influência do sono.

• “E, afagando-lhe a cabeça:
• “- Esteja tranquila. Correia, em breve, estará 

plenamente restaurado.



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Os múltiplos serviços da casa desdobravam-se, 
eficientes, e Adelino, dentro deles, atraía-nos a atenção 
pela segurança espiritual com que se conduzia.

• “Cercado pelas vibrações radiantes dos seus 
pensamentos, centralizados no santo objetivo do bem, 
afigurava-se-nos um companheiro vestido de luz.

• “Alguns instantes após o afastamento da velhinha, 
apareceu-nos simpático rapaz, igualmente já 
desenfaixado da matéria física, que, depois de saudar-
nos, rogou, reverente, ao nosso orientador:

• “- Peço vênia para solicitar-lhe valioso obséquio... 
• “– Fale sem receio.



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “E o jovem recém-chegado explicou, de olhos úmidos:
• “- Meu caro Assistente, sei que o nosso Adelino vem 

atravessando certa crise financeira... Pelo muito que auxilia os 
outros, descura-se das suas próprias necessidades. Pelo amparo 
que ele oferece constantemente à minha pobre mãe encarnada, 
insisto no apoio de sua amizade para que seja favorecido. Ainda 
na semana passada, ouvindo as súplicas de minha genitora 
viúva, em grande penúria para atender ao tratamento de dois 
dos meus manos enfermos, procurei-o, em lágrimas, 
transmitindo-lhe apelos mentais para que nos protegesse e, sem 
qualquer vacilação, acreditando obedecer aos seus impulsos, 
visitou-nos a casa, entregando à minha sofredora mãezinha a 
importância de que necessitava... ó meu Assistente, rogo-lhe 
por amor a Jesus!... Não deixe em dificuldade quem tanto nos 
auxilia!...



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Silas acolheu a petição com risonha benevolência e 
disse:

• - Descansemos. Adelino permanece na rede de simpatia 
fraternal que teceu para o asilo de si mesmo. Incumbem-
se muitos amigos de supri-lo com os recursos 
indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa a que se 
dedicou. As circunstâncias na luta material harmonizar-
se-ão em favor dele, atendendo-lhe aos méritos 
conquistados.

• “Efetivamente, o serviço espontâneo na afetuosa defesa 
do amigo que ali enxergávamos, prestativo e confiante, 
era um tema de amizade e gratidão a estudar.



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “- Dir-se-ia - observou Hilário, intrigado - que 
todos os tarefeiros, em trânsito nesta casa, são 
devedores do irmão sob nossa vista...

• “- Sim - aprovou Silas, paciente -, os créditos de 
Adelino são realmente enormes, não obstante os 
débitos a que ainda está preso... Cultiva, no 
entanto, a ventura de substancializar a fé e o 
conhecimento superior que os Mensageiros de 
Jesus lhe confiam em obras de genuíno amor 
fraternal, a lhe granjearem larga soma de 
reconhecimento. 



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Logo após, o mentor amigo recomendou-nos aproveitar 
os minutos em atuação fraternal, no instituto evangélico 
em que nos abrigávamos, até que pudéssemos tomar 
contacto mais amplo com o servidor, cuja existência atual 
se desdobrava sob os auspícios da Mansão que nos 
patrocinava os estudos.

• “Em face da simpatia que Adelino despertava igualmente 
em nós, acercamo-nos dele, a fim de ofertar-lhe, de 
algum modo, o contingente de nossas forças, na 
movimentação dos passes magnéticos que passara agora 
a administrar, em favor de alguns enfermos.



AS PARAFILIAS E AS LEIS DIVINAS

• “Era curioso pensar que nós mesmos, no 
primeiro encontro fortuito, nos sentíamos 
prontos a partilhar-lhe as tarefas, tão-
somente atraídos por sua irradiante 
bondade. 

• “A abnegação, em toda a parte, é sempre 
uma estrela sublime. Basta mostrar-se para 
que todos gravitemos em torno de sua luz.”



A 

PEDOFILIA



A PEDOFILIA

• CAUSA DA PEDOFILIA 

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 31 –
Dentre as parafilias, isto é, os distúrbios 
psíquicos que se caracterizam pela preferência 
ou obsessão por práticas sexuais socialmente 
não aceitas, a pedofilia é o mais hediondo. 
Muitas vezes, pedófilos chegam a dilacerar os 
órgãos sexuais de crianças de meses de vida. 
Quais são as causas espirituais da pedofilia e o 
que ela representa para a pessoa que a pratica?



A PEDOFILIA

• “Estudos psicológicos e sociológicos, 
além das expressivas contribuições 
da pedagogia e da psicopedagogia, 
formulam que, na raiz da pedofilia, 
existe algum nível de trauma muito 
grave que o Espírito sofreu em sua 
infância corporal em dada 
reencarnação. 



A PEDOFILIA

• “É claro que a visão materialista considera 
apenas a reencarnação atual e podemos 
expandir esse pensamento para a visão 
reencarnacionista de traumas que o Espírito 
possa ter passado em infâncias de 
reencarnações anteriores. Isso tudo corrobora, 
significativamente, com os estudos acerca dessa 
patologia, dessa doença mental, emocional e 
moral que assola milhares de criaturas que se 
expressam ou que se contêm com os conflitos 
da pedofilia. 



A PEDOFILIA

• “Entretanto, mergulhando no cerne do 
Espírito imortal, vamos verificar o Espírito 
agredindo e agredindo a si mesmo, 
intentando agredir as Leis Divinas para 
agredir o Criador. Não conseguindo, agride a 
forma, a figura, o símbolo que lhe vem à 
mente do que possa ser, ao seu 
entendimento, a pureza, a inocência, a 
oportunidade de contato com o que existe 
de mais límpido em si mesmo. 



A PEDOFILIA

• “Apesar dos traumas que o Espírito possa sofrer 
em dada reencarnação e guardar essa violência 
expandindo-se sob a forma de pedofilia mais 
tarde, o que existe no cerne da consciência, na 
relação dele com as Leis Divinas, é o movimento 
egoico muito profundo no qual o Espírito quer 
destruir toda a expressão de sua própria filiação 
divina e também a imagem da inocência, da 
profunda pureza que lhe está destinada quando 
ele se tornar o Espírito puro e feliz que deve ser. 



A PEDOFILIA

• “O Espírito não se aceita, e não se aceitando 
projeta nas crianças, especificamente na 
forma da sexualidade, ainda não formada, 
contendo-se o quanto queira, mesmo que 
discretamente, para depois avançar 
explicitamente formulando essa violência 
triste e terrível contra as crianças, mas que, 
antes, foi formulada contra si mesmo no 
âmago de seus interesses de destruição da 
pureza interior. 



A PEDOFILIA

• “O Espírito vê a figura da criança e 
quer combater a própria criança 
interior, quer massacrar a sua 
criança interior. Vemos que existem 
duas questões a serem estudadas: a 
figura psicológica da criança e o ato 
sexual em si. 



A PEDOFILIA

• “O ato sexual é ligado à Lei de Sobrevivência, ao 
instinto de sobrevivência e à Lei de Reprodução. 
A Lei de Reprodução física cumpre seu papel, 
mas, do ponto de vista psicológico profundo, a 
reprodução física é para formular o nascimento 
de um novo ser no corpo, uma nova 
oportunidade, uma nova esperança e isso tudo 
oferece ao Espírito a certeza de que, por meio 
da reprodução, a espécie continua. Nasce, por 
meio da reprodução, o novo ser em forma de 
criança. 



A PEDOFILIA

• “Vemos que, nos arquivos mentais profundos do 
pedófilo, por meio da agressão sexual, ele deseja 
agredir a figura da criança e agredir o ato que gera 
a criança, agredir o sexo, porque é através do sexo 
que uma nova vida se faz em uma sublime Lei de 
Continuidade das espécies, demonstrando sempre 
o amor divino, a grandeza de Deus em todas as 
coisas. O Espírito, em sua doença, sem o perceber, 
quer destruir a imagem de Deus e ao mesmo 
destruir a existência por onde as criaturas 
humanas devem nascer.



A PEDOFILIA

• “Como foi ferido, em algum aspecto, o 
Espírito que transita, 
momentaneamente, pela perturbação 
da pedofilia, porquanto um dia sairá 
dela, estando consciente da gravidade 
do que cometeu, solicitará a reparação e 
será convidado pelas Leis a auxiliar no 
campo do reajustamento de tantos 
outros com a mesma problemática.” 



A PEDOFILIA

• Sexo e Obsessão – Manoel Philomeno de Miranda, 
psicografia de Divaldo P. Franco – História do padre 
Mauro

• “O drama do nosso paciente tem suas raízes na 
pedofilia, desequilíbrio moral e sexual, hoje muito 
difundido pelos infelizes vendedores de sexo, a 
prejuízo da saúde e da dignidade de inúmeros 
psicopatas e perversos. Saturados pelos excessos 
sexuais que se permitem, procuram novas 
experiências aberrantes e cruéis, utilizando-se de 
crianças indefesas e ingênuas para o triste 
mercado das suas vilezas.



A PEDOFILIA

• "Por outro lado, pais inescrupulosos e de conduta 
esquizofrênica, igualmente ambiciosos e cruéis, 
alugam seus filhos para o comércio ignóbil, no qual 
adultos totalmente inescrupulosos e destituídos de 
sentimentos dignos, delas se utilizam para dar vaza 
às suas tendências mórbidas, esfacelando essas 
vidas em floração, que se estiolam, desde cedo, 
tornando-se, aquelas que sobrevivem, cínicas e 
depravadas, sem nenhum objetivo existencial, 
exceto a luxúria para ganhar dinheiro e manter o 
vício, logo derrapando no uso das drogas 
alucinantes e destruidoras.

• "O nosso Mauro encontra-se envolvido com uma 
gangue pornográfica que lhe exige mais crianças 



A PEDOFILIA

• "O nosso Mauro encontra-se envolvido com uma 
gangue pornográfica que lhe exige mais crianças 
para o comércio desnaturado, considerando-se a 
facilidade de que ele dispõe no convívio infantil, 
face à sua condição de religioso... Igualmente 
viciado, instalou um pequeno estúdio no qual 
fotografa e grava cenas hórridas com 
desprevenidas vítimas que arrebanha, a princípio 
iludindo-as com guloseimas e pequenos presentes, 
para depois viciá-las e utilizá-las abertamente no 
mercado da crueldade.



A PEDOFILIA

• "Vinculado a terrível Organização espiritual 
jesuítica do passado, quando cometeu 
arbitrariedades contra criaturas tidas como 
inimigas e silvícolas que lhes tombaram nas garras 
ignóbeis, que deveriam evangelizar, ainda não 
conseguiu libertar-se desses comparsas, que hoje 
prosseguem inspirando-o na situação calamitosa 
em que se encontra.

• “Outrossim, em razão de arbitrariedades morais 
cometidas no século XIX, experimenta o atual 
tormento.”



A PEDOFILIA

• “[...] Subitamente, porém, se lhe tisnou o júbilo ante a 
chegada de um menino de oito anos 
aproximadamente que se lhe acercou, sorridente e 
inundado de encantamento.

• “A mente de Mauro recuou à própria infância, e foi 
assaltada pela presença grosseira do genitor, que o 
acariciava e abusava da sua inocência, há algum 
tempo. Sem poder fugir às cenas interiores que o 
afligiam, desencadeadas pelo pequeno que lhe tocou 
a mão, beijando-a carinhosamente, ele se reviu no 
flagício que lhe fora imposto pelo pai desnaturado, 
começando a transpirar e a sentir disritmia cardíaca.



A PEDOFILIA

• “Sem nada perceber, o jovenzinho dizia-lhe 
palavras de ternura e de alegria por havê-lo 
reencontrado, o que mais o afligia, pois que os 
clichês mentais perversos eram liberados ante 
esses estímulos, levando-o quase a um 
transtorno emocional.

• “Tentando manter-se equilibrado, soltou a sua 
da mão do pequeno, e sorriu canhestramente, 
pedindo-lhe que o procurasse em outro 
momento, durante o intervalo para a merenda.



A PEDOFILIA

• “A criança disparou na direção de outro grupo infantil 
enquanto ele buscou abrigo sob generosa copa de 
árvore, para recobrar a serenidade.

• “No entanto, a imagem do pai continuou assaltando-
o, e um estranho sentimento de ódio dominou-o por 
completo.

• “Conjeturou interiormente, que fora o inditoso 
genitor quem o iniciara no tormento sexual que ora se 
lhe transformara em cravo perfurante nas carnes da 
alma, revolvendo-as quase sem cessar, levando-o ao 
não ignorado crime a que se entregava em busca de 
prazeres da sensualidade pervertida.



A PEDOFILIA

• “Ademais, pensava que era o caminho para a 
alucinação, porque sempre saía das infelizes 
experiências sem alegria, dominado pela culpa, 
exaurido de energias valiosas que tinha 
dificuldade em recuperar.

• “Ignorando totalmente a parasitose da 
obsessão de que também era vítima, não podia 
raciocinar com clareza e encontrar uma 
explicação capaz de acalmá-lo, acreditando-se 
ser um verdadeiro monstro, face ao descalabro 
a que se entregava.



A PEDOFILIA

• [....] “Ao adentrar-nos no recinto, deparamo-
nos com uma cena dolorosamente chocante.

• “A delicada criança que saudara o sacerdote, 
havia poucas horas, encontrava-se sentada 
sobre os seus joelhos, enquanto, 
emocionado e aturdido, o inditoso sedutor 
acariciava-a, falando-lhe palavras iníquas, 
que não eram alcançadas pela mente infantil.



A PEDOFILIA

• “Revendo-se, de alguma forma, sendo seduzido pelo 
próprio pai enfermo, começou a sentir-se estimulado 
e a perder o controle. A mente em desalinho 
disparava ondas de energia mórbida, que logo 
atraíram o sequaz desencarnado da véspera, que se 
lhe acercou truculento e vil, acoplando-se-lhe ao 
chakra coronário e imantando-se ao paciente a partir 
do hipotálamo e descendo pela medula espinhal...

• “O espetáculo tinha características truanescas, 
escandalosas, e a sala, com as cortinas cerradas num 
ambiente de semi-obscuridade, facilitava a ocorrência 
absurda.



A PEDOFILIA

• “A criança, totalmente seduzida, sem noção da 
gravidade do ato vil que iria suceder, sorria ante as 
carícias do adulto, agora teleguiado pelo seu terrível 
obsessor, comprazendo-se os dois no intercâmbio 
fisiopsíquico, que lhes facultava o recrudescer das 
paixões mais primitivas. Lentamente o bafio 
pestilencial de ambos passou a envolver o menino, 
que não podia suspeitar da trama sórdida, quando 
se adentrou na sala a mãezinha desencarnada do 
pedófilo que, em lágrimas, solicitou a Anacleto que 
interferisse antes da execução de mais um crime.”



A PEDOFILIA

• Sexualidade e Saúde Espiritual CAPÍTULO 6 -
Depoimento de Bueno Costa

• (No dia 07 de janeiro de 2014 tivemos o depoimento de 
um ex-sacerdote católico, que durante a sua jornada 
terrena enveredou pela pedofilia, e, presentemente, já 
arrependido, busca trabalhar pela sua reabilitação)

• “Conheceis bens a sombra de uma alma? Sabeis tudo 
que existe nela? Há crimes inconfessáveis que para 
serem ditos, melhor fosse que morresse primeiro, e 
depois do túmulo e dos ardores do sofrimento viesse 
confessar.

• “Eis me aqui, então! 



A PEDOFILIA

• “Pela postura que me foi confiada com a toga de religioso, 
eu deveria ter protegido, amparado e assegurado a 
inocência de centenas de crianças, mas os dramas de uma 
alma egoísta, hipócrita e falsa não conseguem se 
desvencilhar rapidamente. 

• “Era preciso que as dores cruciais do sofrimento, triste e 
penoso, chafurdado nas mãos de algozes mais tenebrosos 
que eu, pudessem me encorajar a pedir socorro e amparo, 
que não me faltou. 

• “Fui sacerdote em minha última existência. Os poderes 
clericais e a constituição política da Igreja permitiram 
aproximar-me, sem que fosse visto pelos olhos comuns, 
de minhas vítimas, as crianças. 



A PEDOFILIA

• “Sim, sou um criminoso pedófilo e fiz do meu 
desequilíbrio e da minha loucura os piores dias de 
minha vida, porque, esquecido imensamente de 
proteger e amar os pequeninos como Jesus havia me 
pedido nas primeiras linhas de Seu Evangelho, eu, que 
havia solicitado para entrar na ordem sacerdotal, fui 
tomado pelas garras obscuras e tenebrosas de um 
passado que não consegui entender, um passado que 
me aterrorizava desde os primeiros anos da 
adolescência. É que havia reencarnado com o objetivo 
de proteger e amparar e, ao mesmo tempo, reparar os 
erros cruciais que cometi. 



A PEDOFILIA

• “Eu havia tido pais muito sérios, que me 
colocaram disciplina desde cedo, mas, ao 
mesmo tempo, a cultura férrea e fechada de 
uma época sem diálogo me trancafiou 
também nos medos e anseios ocultos. 

• “Comecei a ver a Igreja como uma verdadeira 
castradora, malévola em tudo o que dizia e 
não me dei conta de que as minhas 
insanidades pediam diálogo, esclarecimento, 
busca, ajuda e a nada disso dei importância. 



A PEDOFILIA

• “Irmãos muito sérios haviam-me avisado 
sobre as minhas insanidades e os riscos de 
entrar num poço sem fundo. Debilmente, a 
mente de um pedófilo não acredita ser 
doente, acredita que tudo o que vê é apenas 
uma leve intenção, uma ideia aceitável, mas 
que vai crescendo, à medida que as 
libertinagens permitem que novas ações 
ignóbeis, atitudes verdadeiramente 
inconfessáveis, se agravem cada vez mais. 



A PEDOFILIA

• “Oh! Espíritos que ainda comungam nas experiências do 
corpo e sentem desequilíbrios terríveis nos 
comportamentos sexuais, não pensem que a carreira de 
um pedófilo terrível como eu começa de uma hora para 
a outra. É através de pequenas libertinagens, pequenos 
assédios, coisas do gênero, aceitáveis no desequilíbrio 
sexual que caracteriza a nossa sociedade, que o Espírito 
se equivoca para posições muito mais graves e 
praticamente irremediáveis, caso não fosse a 
imortalidade que hoje me soa verdadeira misericórdia e 
alívio por verificar que poderei reencarnar em situação 
bastante dolorosa, ao mesmo tempo em que necessária 
para o meu reajuste. 



A PEDOFILIA

• “Não tenho a intenção de dar preleções morais 
nem sermão que obviamente não soaria 
verdadeiro da minha boca. Quero apenas deixar 
claro que nenhum comportamento, por mais 
terrível seja, está condenado eternamente ao 
fogo da culpa, mas que é, por meio de pequenos 
gestos e concessões da mente insana, olhares, 
toques, abraços vergonhosos que a mente 
desequilibrada sexualmente se acha na liberdade 
de avançar cada vez mais nos seus intentos 
terríveis. 



A PEDOFILIA

• “Fica aqui o meu brado de perdão e misericórdia a 
Deus, a todos aos que eu machuquei e fiz mal, aos 
que não pude nem mesmo pedir perdão tamanha 
foi a dilaceração que causei, mas confesso de alma 
bem aberta que a reencarnação deformada e a 
idiotice, exatamente, será o verdadeiro paraíso 
que mereço, e que tudo o que fiz foi o inferno na 
vida das almas que buscavam Deus através de 
mim, mas acabaram encontrando o servo da 
maldade.” 

• Bueno Costa 



A PEDOFILIA

• Pedofilia e cura da criança interna

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 
32 – Como aquele que realmente já se 
sabe e quer se sentir um Espírito imortal, 
e que tem a tendência à pedofilia, pode 
trabalhar para curar a sua criança 
interna?

• “Os meios conhecidos da psicoterapia, da 
terapia do afeto são fundamentais. 



A PEDOFILIA

• “A terapia espírita contribui com profundidade, 
porque, por meio do hábito da oração, dos 
estudos da imortalidade e das Leis Divinas, o 
irmão ou irmã que se sente atraído por essa crise 
psico-espiritual na alma, que é a pedofilia, deve 
com todos os recursos, reconhecer a intensidade 
e a extensão da problemática, buscar o apoio 
psicológico constante e, se for o caso, colocar-se 
à disposição para que, por meio de estudo 
meticuloso, psiquiátrico, consiga também a 
solução de seus problemas.



A PEDOFILIA

• “Há casos em que o Espírito afetou tanto seu 
comportamento, que necessários são certos 
remédios que lhe amenizem os impulsos 
neurotransmissores, pois as formulações 
mentais chegam a lhe desequilibrar 
profundamente o senso de realidade e o 
discernimento da ética, casos esses que, depois 
de nova reencarnação, o Espírito será 
convidado a dar passos de muita disciplina 
também, até conseguir plenamente se libertar 
dessas influências perniciosas.” 



A PEDOFILIA

• Pedofilia perante a justiça divina

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 
33 – Muitas pessoas crentes em Deus 
questionam sobre o motivo por que Deus 
permite que muitas vezes crianças 
pequenas e até bebês sejam estuprados 
por pedófilos. Como podemos conciliar 
esse tipo de crime hediondo com a 
onipotência, a onipresença e onisciência 
divinas?



A PEDOFILIA

• “Compreendendo que os Espíritos habitam esses corpos 
infantis, mas não são esses corpos. Os corpos são 
materiais, os Espíritos vêm com uma trajetória anterior de 
desafios nessa problemática, tendo, eles mesmos, criado 
situações em que abusando de crianças e colocando-se 
refratários à ajuda divina de muitas formas, esses 
Espíritos, quando voltam em nova existência, ainda em 
corpos infantis, o psiquismo pede reparação dentro dos 
Códigos imutáveis das Leis. Mas, como ainda não se 
prontificou a reparar, o psiquismo emite ondas de sede de 
justiça, da vontade de se justificar, perante os atos 
transatos. Isso acaba por atrair outros Espíritos na mesma 
faixa de sintonia, ou seja, de tendências desequilibradas. 



A PEDOFILIA

• “A Providência Divina oferece todos os 
recursos para auxiliar, o quanto possa, a 
esses Espíritos, e eles não aceitando, 
então, sem qualquer nível de injustiça 
das Leis, veremos que o próprio 
psiquismo desses Espíritos, 
reencarnados em corpos infantis, chama 
a atenção de outros Espíritos já adultos, 
com o mesmo desequilíbrio. 



A PEDOFILIA

• “Sem que isso constitua qualquer ato lícito 
ou aceitável da parte de quem pratica a 
pedofilia, estamos diante da Lei de Atração, 
em que o antigo criminoso de ontem, agora, 
em nova roupagem, atrai os criminosos 
adultos e, numa mescla de culpa muito 
intensa com perturbação também muito 
grave, acaba por se ferir por meio da emissão 
das ondas que se constituem na atração dos 
que vão fazer com ele o que ele fez com os 
outros.” 



A PEDOFILIA
• Sexualidade e Saúde Espiritual CAPÍTULO 6 - Depoimento 

de Thiago, o menino que não viveu

• (No dia 19 de junho de 2014 tivemos o depoimento de um 
Espirito que se denominou Thiago, o menino que não 
viveu, por ter sido vítima do estupro de um pedófilo. Ele 
narra o drama vivido e as causas espirituais de ter, pela 
Lei da Atração, atraído o pedófilo que o assassinou)

• “Na visão humana limitada, o crime da pedofilia cometido 
contra bebês, devido ao fato de o bebê vir a desencarnar 
em consequência do ato brutal e indigno do pedófilo, as 
pessoas emitem as suas energias mentais de revolta e 
ódio contra o irmão, que em desequilíbrio, praticou esse 
ato. Isso concorre para aumentar mais os seus próprios 
vícios. 



A PEDOFILIA

• “Na verdade, ele é um ser digno de compaixão, por 
ser um filho de Deus em pleno desequilíbrio. Se não 
receber a compaixão alheia pelos próprios atos de 
desequilíbrio cometidos, tornar-se-á muito mais 
penosa a reabilitação. 

• “Por que eu fui vítima de um ato tão bruto quando 
ainda era bebê? Há uma razão para isso. O ser 
humano deveria refletir sobre as causas. A vítima de 
hoje não é vítima, pois a justiça de Deus não 
permitiria tal fato. Ontem, quem foi essa criatura? O 
que ela fez? O que a levou a assumir um compromisso 
tão sério que a deixou impossibilitada de continuar a 
própria reencarnação? 



A PEDOFILIA
• “Vou lhes narrar a minha história para que entendam como 

funcionam as Leis de Deus. 

• “Há muito séculos, eu matei várias crianças cometendo esse 
ato indigno, por consequência de também ter sido vítima da 
pedofilia em reencarnação anterior. Ao chegar ao plano 
espiritual, o meu único desejo era de me vingar dos meus 
algozes. Por mais que os Benfeitores trabalhassem para que eu 
perdoasse e entrasse em harmonia comigo mesmo, dizendo 
que eu não era uma vítima inocente, continuava irredutível, 
até que eu me propus a renascer e empenhar todo o esforço 
para perdoar o ato recebido. Mas quando no corpo, depois de 
aflorar a sexualidade, foi despertando em mim um desejo 
subconsciente de me vingar direcionando o meu ódio a todas 
as crianças, que em minha insanidade representavam o ato  
que foi praticado comigo. 



A PEDOFILIA

• “Então, me preparei e me coloquei na posição de 
ajudar mulheres que estavam em dificuldades. 
Iniciei a fazer partos de mulheres que não queriam 
os seus filhos. Eu os levava comigo e abusava 
sexualmente dessas crianças que tinham a 
oportunidade da vida e que eu impedia. 

• “Depois, o desejo foi, desequilibradamente, 
aumentando. Como essa era uma região deserta, 
eu pegava crianças dos seus pais e desaparecia 
com elas, que não eram nunca mais encontradas, 
nem os seus restos mortais. De loucura em 
loucura, fiz um rio de vítimas. 



A PEDOFILIA

• “Morri de forma violenta porque as minhas ações 
foram descobertas por alguns viajantes daquelas 
paragens. Depois de vários anos de sofrimento e 
angústia, tive a oportunidade de ser recebido em 
um lar, no qual meus pais me aceitaram por breve 
período. 

• “Aí ocorreu a atração que o algoz faz àquele que irá 
vitimá-lo. Sofri um estupro ainda bebê e vim a 
desencarnar. O algoz do passado, agora, é uma 
suposta vítima de pedofilia.  

• “Eu sei que nem todos podem imaginar o que é isso, 
um bebê estuprado até a morte.



A PEDOFILIA
• “Deixo aqui o meu alerta a todos, para que vigiem a 

emissão dos seus pensamentos e sentimentos de revolta. 
Aqueles que desencarnam nessa condição, não são 
injustiçados.

• “É comum o enaltecimento da vitimização dizendo-se: 
“Coitado! Olha o que fizeram com ele!” acompanhado de 
pensamentos e sentimentos de revolta e ódio pelo algoz. 
Essa energia mental chega até nós e nos fortalece, muitas 
vezes, devido às nossas imperfeições, o desejo de 
continuar a vingança, quando é o perdão, o autoperdão e 
o perdão aos outros, a única energia capaz de reequilibrar 
as nossas energias perispirituais para, assim, podermos 
continuar o nosso processo evolutivo sem reincidir no 
próprio erro. 



A PEDOFILIA

• Psicoterapeuta espiritual: Como você era bebê, quando 
foi violentado sexualmente, que repercussão espiritual 
lhe ocorreu, porquanto, ainda bebê, não tinha 
consciência do ato de violência que o levou a 
desencarnação? 

• Espírito: O Espírito, quando vem para essas provas, está 
muito consciente. O processo de esquecimento não está 
completamente efetivado. Então, nesse processo, eu 
pude compreender o que estava ocorrendo, porque 
estava vendo a minha possibilidade de reencarnação 
frustrada e me senti, nesse momento, um pouco 
aliviado devido aos crimes que havia cometido com os 
outros bebês. 



A PEDOFILIA

• “É um alívio na consciência, porque sabia que não 
estava passando por algo injusto. Isso fez com que 
adormecesse e a dor que todos imaginam que eu 
passei, eu não passei devido à misericórdia divina. Foi 
suave o meu desenlace, mas consciente. Essa é a 
minha experiência. Com os outros, eu não posso, na 
minha condição, saber como é esse processo. 

• “Muito obrigado por me ouvirem.” 

• Thiago

• Nesta história, vemos de forma prática, a Lei de 
Atração agindo em sintonia com as Leis de Justiça e de 
Causa e Efeito.



A PEDOFILIA

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 34 – Muitas 
pessoas colocam que, devido à Lei de Atração, o 
processo não teria fim, pois o criminoso de ontem passa 
a ser a vítima de hoje e vice-versa e o processo se 
perpetua. Como nós podemos conciliar isso dentro da 
justiça das Leis Divinas?

• “Aquele que foi ferido mais tarde crescerá, e será 
convidado a aprender que a ferida que ocasionou a si 
mesmo e ao próximo foi uma consequência dos seus 
atos. A partir da verificação do erro que cometeu, é 
convidado a se perdoar e perdoar o próximo, buscando 
a paz dentro de si mesmo, em sintonia com a Lei da 
Reparação. 



A PEDOFILIA

• “Portanto, aqueles que pensam que isso se 
transformaria num ciclo sem fim, não verificam 
a extensão da jornada do Espírito imortal que, 
depois de superar os próprios dramas e as 
próprias inquietações, mais maduro e 
consciente de todos os erros cometidos, se 
transforma num agente da vontade de Deus 
para auxiliar os demais Espíritos que ainda 
transitam na mesma faixa de drama, conflito e 
perturbação em que ele transitou durante 
tantos anos ou séculos. 



A PEDOFILIA

• “A Lei de Solidariedade é aplicada de maneira 
indelével, concitando os Espíritos a auxiliarem, 
justamente, no ponto e na circunstância em que 
anteriormente cometeram os graves delitos. 

• “Muitos Espíritos, hoje, que estão trabalhando 
na Terra, ou fora dela, nas áreas da psicologia e 
da sexologia, estão sendo convidados a 
atuarem nessas áreas como mecanismo de 
reparação das faltas anteriormente cometidas, 
inclusive, nas questões sexuais. 



A PEDOFILIA

• “Verificamos, portanto, que ninguém 
pode se eximir daquilo que está 
prescrito nas Leis Divinas e que, antes de 
tudo, a justiça de Deus é uma justiça que 
formula oportunidades de reparação e 
não a condenação absoluta e intocável 
para aqueles que se fazem adversários 
das Leis.” 



A PEDOFILIA

• Consequências da pedofilia para a criança

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 35 – Quais 
são as consequências psíquicas e espirituais para a 
criança que é vítima da pedofilia?

• “As consequências psíquicas são os traumas de 
ordem emocional profunda, que vão desde os 
lapsos da memória, aos transtornos da 
personalidade, passando pelos estados de fobia, 
dentre as muitas consequências psíquicas que 
advêm depois de a criança ter sido vítima da 
pedofilia. 



A PEDOFILIA

• “As consequências espirituais também 
são profundas. Como já dissemos, de 
certa forma, o Espírito se revolta contra 
a sua própria imagem infantil. Abre-se, 
em decorrência disso, um campo para 
uma desconfiança muito profunda que 
pode levá-lo à desconfiança da própria 
existência, de sua própria realidade e, 
mais tarde, culminar em suicídio.



A PEDOFILIA

• “O Espírito, neste caso, acredita-se que seja um ser 
completamente abandonado, indefeso, 
desprotegido e se rebela contra isso. Transfere 
essa revolta, não apenas para as criaturas, mas 
para o Criador e formula, por meio desse 
mecanismo, dramas emocionais nas relações 
interpessoais. 

• “Isso leva o Espírito a construir, no seu 
funcionamento psíquico-espiritual, um movimento 
de constante ataque e desconfiança, constante 
isolamento e abandono. 



A PEDOFILIA

• “Portanto, muitas vítimas da pedofilia vivem dramas 
emocionais dessa natureza, mesmo sem se darem 
conta, pois o processo acontece em nível subconsciente. 
Sentem-se plenamente abandonadas, como se Deus se 
tivesse esquecido das suas vidas e nada mais lhes 
fizesse sentido.

• “É como se houvesse uma vingança com Deus, em sua 
intimidade, mesmo que ele seja ateu. Em nível 
subconsciente, revolta-se contra Deus e as Leis Divinas, 
que “permitiram” que ele fosse uma vítima desse crime. 
Esses Espíritos trazem os resquícios de sofrimento dessa 
natureza guardados, profundamente, no cerne das 
emoções.” 



A PEDOFILIA

• Como trabalhar os sentimentos de culpa, 
decorrentes do abuso sexual na infância, por parte 
de pedófilos

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 36 –
Muitas crianças, que são vítimas da pedofilia, se 
sentem culpadas por terem sido abusadas, 
especialmente devido ao fato de que sentiam 
prazer em casos de manipulação sexual. Outras 
sentem culpa pelo simples fato de terem atraído o 
pedófilo, como se o problema fosse unilateral. 
Como essas vítimas podem se libertar dessa culpa?



A PEDOFILIA

• “Indo ao cerne do sentimento em primeiro lugar e 
perguntar-se: o que é que estou sentindo? Eu sinto 
prazer e culpa por isso? 

• “No âmago da questão é importante que o Espírito 
perceba que nem o prazer e nem a culpa 
representam ele mesmo. São apenas fenômenos 
circunstanciais da mente, com os quais o Espírito é 
convidado a se perceber de maneira natural e, ao 
mesmo tempo, colocar-se diante do infinito, pois 
toda e qualquer sensação de sentimento egoico é 
transitória e, por isso, passa. 



A PEDOFILIA

• “O prazer tem a sua raiz ligada às questões 
fisiológicas e também ao desconhecimento de si 
mesmo. A culpa tem a sua raiz na rebeldia, na falta 
de o Espírito compreender que ele é, antes de 
tudo, um aprendiz da Vida. 

• “Refletir sobre isso auxilia a pessoa a reconhecer, 
da maneira mais natural, o que sente, porque, 
quando vamos, psicologicamente, ao núcleo do 
que sentimos, acolhendo-nos de maneira amorosa, 
suave e com indulgência, liberamo-nos da culpa. 



A PEDOFILIA

• “Ao constatar, sinto culpa! A pessoa deve-se 
perguntar: o que essa culpa representa para mim? 
Eu me sinto indigno? Eu sinto isso ou aquilo? A 
partir disso, ela deve fazer a diferenciação entre o 
que ela sente com o que aquilo representa para ela.

• “A partir dessa reflexão, ela deve se perguntar: como 
quero me sentir? Isso a remete a outra dimensão. O 
que ela quer sentir tem a ver com o seu ser ético. O 
que ela pensa e sente no âmago do ser, buscando a 
saúde espiritual, em um processo de reparação 
psicológica, por meio do autoacolhimento 
incondicional.



A PEDOFILIA

• “Resumindo as três etapas da técnica:

• 1 – O indivíduo sente culpa por algo. 
Deve buscar a raiz do sentimento. O que 
é isso? O que é a culpa para mim? 

• 2 – Como é, para mim, sentir culpa? 
Deve-se aprofundar no sentimento. 

• 3 – Como quero me sentir? 



A PEDOFILIA

• “Somente é possível a libertação da culpa quando o Ser 
vai no âmago das Leis Divinas e percebe que, 
independentemente de qualquer questão, ele já é muito 
amado por Deus. Constata, dessa forma, que já existe, 
dentro dele, todo a essência  do amor e da paz. Então, 
aquilo que ele anseia já o é, aquilo que ele busca já existe 
em essência.  

• “Em virtude disso, o Espírito vai compreendendo que as 
Leis e as virtudes já estão nele, em latência, como 
convites constantes de Deus para que ele próprio possa 
desenvolvê-las. Antes, ele acreditava que devia buscar 
algo que ainda não estava nele, agora, percebe que o 
convite é desenvolver algo que já existe em si mesmo. 



A PEDOFILIA

• “Esse conceito-verdade (porque existem os 
conceitos-ilusão) deve ser buscado por meio do 
entendimento, refletindo-se sobre ele na própria 
vida, para que a pessoa realmente sinta que esse 
conceito-verdade é uma realidade. 

• “Quando a pessoa aceita o conceito apenas como 
um conceito a mais, mas não como verdade, ainda 
vai buscar formas de encontrar, fora de si, o que só 
encontrará dentro dela, porque, no âmago disso, 
há uma inaceitação da condição de filho de Deus.” 



A PEDOFILIA

• Ajuda da família a uma criança vítima de pedofilia 

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 37 – Como os 
pais devem agir para se auxiliarem e auxiliar um filho 
ou filha que foi vítima da pedofilia, na superação do 
trauma? 

• “Em primeiro lugar, deve se lembrar sempre que, na 
criação, há perfeição acima de tudo e que o amor do 
Criador verte interruptamente sobre todas as Suas 
criaturas. Mesmo quando a criatura, devido a sua 
sintonia, atrai para si uma expiação numa prova de 
pedofilia, mantém, sempre, vertendo sobre ela toda a 
amorosidade do Pai e toda a justeza das Leis Divinas.



A PEDOFILIA

• “Devem, esses pais, lembrar-se que, acima de tudo, há 
um Pai Maior que quer sempre o bem e o aprendizado 
para cada um de Seus filhos e que essa criança, acima 
de tudo, é uma criatura de Deus. 

• “Importante também é lembrar que a família, inserida 
nesse evento, está inscrita nos Códigos justos da vida 
e, necessariamente, devem refletir sobre o motivo de 
a família passar por essa situação. A reflexão deve ter 
como base os fundamentos de justiça cósmica que 
regem a criação por meio das Leis Divinas e que 
vertem sobre todos por meio das diversas situações e 
provas por que todos passam. 



A PEDOFILIA

• “Como o Amor é a Lei Maior, sempre 
acompanhada da Lei de Misericórdia, tanto os 
pais quanto o filho ou a filha, que passaram 
pelo trauma da pedofilia, devem intensificar, 
no seu interior, o trabalho de se conhecer de 
maneira completa e, a partir desse trabalho, 
orientar seu filho ou sua filha dentro do 
diálogo constante nas mínimas situações 
diárias e também, é claro, com o 
acompanhamento profissional necessário a 
essa situação.” 



SADOMASOQUISMO 



SADOMASOQUISMO 

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 38 –
Outra parafilia muito comum é o 
sadomasoquismo, que associa a prática do sexo 
à dor, à humilhação e ao sofrimento. Quais são 
as causas espirituais e as implicações para as 
pessoas que o praticam?

• “As causas espirituais do sadomasoquismo se 
devem às próprias humilhações sofridas em 
existência atual ou em existências anteriores e 
o Espírito traduz isso, agora, em movimento de 
ataque: ataque-culposo. 



SADOMASOQUISMO 

• “Esse ataque faz com que ele, por meio dos 
processos engendrados das fantasias sexuais, 
faça ao outro aquilo que o outro lhe fez. 
Nesse binômio prazer-culpa o Espírito 
transita em uma faixa psíquica de exigir ter o 
prazer e, ao mesmo tempo, a culpa em 
praticar aquele ato, pois se outros tiveram o 
prazer humilhando-o, agora, pensa ele, 
equivocada e subconscientemente, que pode 
ter o prazer também em humilhar os outros. 



SADOMASOQUISMO 

• “É uma formulação muito complexa dentro 
do mecanismo da psicologia do Espírito, mas 
que, em síntese, se resume no desejo de o 
Espírito se vingar e ser vingado, machucar-se 
e machucar o outro. 

• “Do ponto de vista espiritual, é um atentado 
contra a sua própria existência devido à 
rebeldia, que gera um distúrbio na relação 
interpessoal devido ao jogo psicológico 
dominação-subjugação. 



SADOMASOQUISMO 

• “A sua causa mais íntima deve-se, portanto, 
aos transtornos psicológicos do domínio que 
leva ao sentimento de escravizar o outro. É 
um nível de escravização sexual, na qual o 
Espírito deturpa os seus sentimentos e as 
suas potencialidades, pela perversão da 
relação de poder, pela subjugação do outro. 
Há uma deturpação, inclusive das energias 
do chakra do poder.



SADOMASOQUISMO 

• “Dessa maneira, são muitos os que possuem a 
dicotomia prazer e dor nessas práticas 
desequilibradas, levando o Espírito a formas 
íntimas mais complexas de sofrimento, 
porquanto, ao invés de se concluir como um 
Espírito necessitado de amparo, de auxílio e de 
reajustamento. Ao contrário disso, ele conclui-
se psicologicamente no “dever” de ferir, de 
humilhar, de maltratar em nome da humilhação 
e dos maus-tratos que recebeu. 



SADOMASOQUISMO 

• “Essas causas acontecem, tanto naquele que gera a dor, 
faceta sádica, do distúrbio, quanto na masoquista, o que 
sofre a dor. Ambos têm a dicotomia prazer e culpa, 
prazer e dor.

• “Por que uma pessoa aceita a humilhação e a dor 
imposta por outra? No cerne da psicologia do Espírito, o 
que existe nesse jogo? Em um nível profundo, acontece 
um mecanismo de culpa e autopunição e, 
psicologicamente, a criatura quer ser humilhada 
porque, intimamente, ela acredita que, por esse 
mecanismo, será justificada. É o movimento do egoísmo 
deturpando e distorcendo os aspectos profundos do 
ser.”



SADOMASOQUISMO 

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 39 –
Como as pessoas que têm uma tendência ao 
sadomasoquismo ou que já o praticam 
podem se libertar dessa patologia?

• “Por meio do autoafeto, da autoconsideração
e do autoamor. É bem verdade que tudo 
começa no reconhecimento pleno desse 
conflito e na análise criteriosa e sincera do 
quanto isso lhe prejudica a conquista da 
plena felicidade. 



SADOMASOQUISMO 

• “Para trabalhar, intimamente, a solução 
dessa questão, o Espírito é convidado a 
formular, em si mesmo, os quadros 
mentais saudáveis que dissolvem e 
dulcificam os quadros mentais tórridos e 
lhe chamam a atenção, porque, antes de 
tudo, os quadros mentais lhe excitam as 
sensações. 



SADOMASOQUISMO 

• “Então, o Espírito, verdadeiramente interessado na 
libertação dessas tendências danosas, deve evitar
qualquer estímulo de natureza erótica, qualquer 
estímulo que seja que lhe passe pelos sentidos, 
mesmo que minimamente, e busque, por meio das 
terapias adequadas e das psicoterapias de 
profundidade do Espírito imortal, o desenvolvimento 
do autoafeto, pois, somente desenvolvendo essa 
virtude, o Espírito conseguirá, de forma plena, evitar e 
sublimar que esses mecanismos de culpa e punição 
continuem a produzir os comportamentos 
sadomasoquistas.” 



VOYEURISMO



VOYEURISMO

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 
40 – Outra prática muito comum é o 
voyeurismo, no qual a pessoa busca a 
satisfação sexual assistindo outras 
pessoas terem relações sexuais ao vivo 
ou em filmes e outras formas de 
pornografia. Que implicações existem 
para as pessoas que praticam essa 
modalidade de parafilia? 



VOYEURISMO

• “A continuidade do tormento e o afastamento da 
plenificação genésica através do ato sexual 
saudável. 

• “Enquanto o indivíduo continuar movimentando 
os seus interesses, nesses quadros alucinantes, 
afastar-se-á do afeto principal, que é a si mesmo e 
não conseguirá desenvolver, em realidade, sua 
saúde sexual, porquanto continuará vitimado e 
vinculado, por si próprio, aos quadros das ilusões 
que essa prática tanto excita, mas não preenche o 
ser humano de plenitude.” 



VOYEURISMO

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 41 – Como 
a pessoa que tem essa modalidade de parafilia 
pode trabalhar para se libertar desse problema?

• “Após um reconhecimento sincero dessa parafilia 
em seu comportamento, o Espírito deve buscar o 
auxílio psicoterapêutico; as leituras edificantes; a 
prática de alguma atividade saudável nobilitante; o 
estímulo, a sensibilidade por meio da arte elevada 
e evitar, por compromisso de consciência, tudo o 
que o excite, qualquer nível de imagem erotizante
para que se sinta plenamente capaz de conquistar 
a própria saúde íntima. 



VOYEURISMO

• “O prazer de conseguir se 
reequilibrar e reconquistar a si 
próprio, enquanto dignidade ética 
e moral lhe fortalecerá as 
emoções para a superação 
integral do voyeurismo.”



ZOOFILIA



ZOOFILIA

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 42 – Outra 
prática comumente utilizada é a zoofilia, sexo com 
animais, levando muitas pessoas a se satisfazerem 
sexualmente apenas quando utilizam animais, 
afastando-se do contato com outro ser humano. 
Qual a causa espiritual e as implicações de 
semelhante anomalia?

• “Quando nós observamos a parafilia da zoofilia, 
verificamos ali um conúbio intenso entre os 
Espíritos muito atrasados que, dentro e fora do 
corpo, formulam uma relação íntima muito grave. 



ZOOFILIA

• “Tanto quanto as práticas da necrofilia 
(sexo com cadáveres), a zoofilia é um 
intercâmbio sombrio entre as forças
trevosas e o ser reencarnado na Terra, 
mecanismos que somente pelas 
expiações profundas, os Espíritos 
indutores e os Espíritos receptores dos 
pensamentos com essas inclinações 
poderão se libertar plenamente. 



ZOOFILIA

• “Aquele que queira se libertar disso por vontade 
própria, encontrará, no Espiritismo e nos 
esclarecimentos da obsessão e da desobsessão, 
recursos indispensáveis para, realmente, se distanciar 
e se conectar com a saúde mental, física e psicológica.

• “Entretanto, deverá reconhecer que as influências dos 
Espíritos nessa categoria de desequilíbrio poderão 
estar presentes durante toda a sua vida corporal e, 
por isso mesmo, deverá se esforçar com afinco e 
muito interesse em progredir para que não seja vítima 
ou parceiro dessa parafilia de causas obsessivas 
enquanto transitar no corpo.” 



EXIBICIONISMO



EXIBICIONISMO

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 43 – Outra 
parafilia muito comum é o exibicionismo, no qual o 
indivíduo, exibe-se sexualmente de forma compulsiva, seja 
por atos de exibição da genitália ou de seu desempenho 
sexual. Qual a causa espiritual e as implicações desse 
problema?

• “O Espírito e o seu processo hedonista interferindo nas 
faixas emocionais e no centro do seu discernimento. Isso 
prejudica enormemente o senso de realidade exterior e 
interior, senso esse que, tanto a sociedade, quanto a 
família, as religiões, as filosofias devem ajudar o indivíduo 
a compreender e a formular dentro da ética e dos padrões 
nobres que a sociedade já conquistou. 



EXIBICIONISMO
• “É bem verdade que esses Espíritos estão numa outra 

faixa de realidade em que o senso exterior e interior está 
gravemente prejudicado. 

• “A causa espiritual é um complexo de circunstâncias que 
imprime no psiquismo do Espírito essa dimensão fora dos 
padrões da normalidade. Entretanto, podemos dizer que o 
sentimento interior de exibicionismo começa numa 
carência muito profunda, fazendo com que o Espírito 
transfira para o seu corpo, em forma de demonstrações 
esdrúxulas de seus órgãos sexuais, uma necessidade 
íntima e muito grande de se sentir amado. Toda essa 
manifestação de se exibir, tem, no cerne, a ideia que o 
Espírito traz de não ser notado, de não ser quisto pelas 
pessoas e também por Deus. 



EXIBICIONISMO

• “Toda a forma de exibição, aliás, seja ela corporal, 
psicológica, social traz uma carência profunda e o 
Espírito que não se ama, não se aceita e, 
consequentemente, não se envolve afetivamente 
consigo mesmo e, por isso mesmo, não se 
oportuniza, em momento algum viver os 
momentos de prazer saudável nas coisas simples 
da vida, nos prazeres que relacionam o indivíduo 
com a natureza e com todas as formas de 
agradabilidade espiritual, sente-se inteiramente 
carente e isolado. 



EXIBICIONISMO

• “Sendo assim, transferirá essa inaceitação, de uma forma ou 
de outra, psicológica ou fisicamente, podendo chegar a 
casos extremos como esse do exibicionismo dos órgãos 
genitais e da deturpação do comportamento dentro do 
exibicionismo do seu desempenho sexual.

• “A causa é psicológica, comportamental e relacional, e, 
somente com a terapia da autoaceitação, é possível começar
a reverter. 

• “É evidente que há casos em que já prejudicou a 
aparelhagem cerebral e somente tratamentos mais 
profundos e uso de psicotrópicos podem auxiliar a conter a 
manifestação, mas não a tratar a causa. Para tratar a causa é 
preciso ir a fundo sobre o porquê do desejo de se exibir.” 



COPROFILIA/URINOFILIA



COPROFILIA/URINOFILIA

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 44 – Há outras 
parafilias que não são tão comuns, mas que atraem 
muitas pessoas, como a coprofilia e urinofilia, nas quais as 
pessoas somente se satisfazem sexualmente se estiverem 
sujas de fezes e urina. Algumas chegam a se lambuzar 
com fezes e urina do parceiro, outros inclusive comem as 
fezes e bebem a urina. Quais são as causas espirituais de 
semelhante aberração?

• “Uma relação desconexa de que o sexo é pecaminoso, 
sujo e deve ser utilizado como as expressões mais vis do 
ser humano. Relacionam esses Espíritos, que transitam 
por essa parafilia danosa, que o sexo é totalmente 
arbitrário e contrário à pureza da alma. 



COPROFILIA/URINOFILIA

• “Comportam-se, então, de forma 
contrária à pureza e se relacionam 
utilizando os excrementos do organismo, 
tais quais as fezes, a urina. Outros 
chegam a utilizar até mesmo o sangue
para dar a impressão de que estão 
chegando ao fundo do poço nas terríveis 
abjeções desse transtorno. 



COPROFILIA/URINOFILIA

• “Sentem prazer nisso, porque esse prazer 
mórbido vem do processo egoísta e do 
transtorno da própria parafilia. É como se 
o Espírito dissesse, imperceptivelmente, a 
si mesmo: - Já que sentir prazer é pecado e 
que o sexo é algo sujo, então, eu me farei 
completamente sujo e pecaminoso e agora 
nada mais será belo, saudável e útil no 
sexo. 



COPROFILIA/URINOFILIA

• “Para a solução desse transtorno, é 
fundamental um acompanhamento psicológico 
muito presente, o apoio da família, o 
reconhecimento dos membros da família e da 
própria pessoa que cultua esse transtorno, 
levando-a a refletir o quanto o sexo tem a sua 
função sublime e quanto o corpo tem também a 
sua beleza e a sua utilidade. A pessoa, ao 
refletir sobre tudo isso, deve reconhecer a 
causa de sua culpa e o porquê de transitar 
nesse comportamento.” 



ESTUPRO



ESTUPRO

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 45 –
Muitos homens somente se satisfazem 
sexualmente quando submetem pela violência a 
mulher ou mesmo outros homens, estuprando-os. 
Quais são as causas espirituais desse crime 
hediondo?

• “Quando alguém faz um mal a alguém o faz 
primeiramente a si mesmo. Essa é uma Lei da 
Natureza, a Lei de Reciprocidade. Fazendo o mal à 
mulher, o homem quer prejudicar a quem, em 
primeiro lugar? A sua polaridade anima. 



ESTUPRO

• “O Espírito não aceitando a forma como a 
sua psicologia se constituiu, nesta atual 
reencarnação e, tendo como reforço, a 
imagem de uma mãe dominadora ou de um 
processo infantil de abandono, verifica na 
imagem anima, ou seja, toda formulação 
feminina da vida, inclusive dentro de si 
mesmo, como adversário a ser atacado, 
golpeado e massacrado. 



ESTUPRO

• “O estuprador sabe muito bem o mal que está fazendo e o 
seu prazer está no desespero da vítima, entretanto, 
dentro dele mesmo há um grande desespero, porque esse 
desejo de agredir sexualmente as mulheres é, antes de 
tudo, um desejo de se agredir intimamente, agredir a 
polaridade feminina que ele também possui. 

• “Ele quer agredir sexualmente a mulher para mostrar 
domínio, para mostrar a força, mas está intimamente 
agredindo a si mesmo para que possa, 
subconscientemente, agredir toda a figura feminina que 
não lhe deu a atenção devida, mas também toda a 
estrutura feminina nele, que ele não se interessou em 
trabalhar, aceitar e se relacionar. 



ESTUPRO

• “Há muitos casos em que os Espíritos em seus corpos 
atuais, vivendo na Terra com a aparência masculina 
toda aceita pela sociedade, trazem conflitos de 
identidade genésica muito graves. No transtorno 
sexual do estupro querem, na verdade, massacrar a 
sua feminilidade que poderia ser a descoberta da sua 
homossexualidade. 

• “Então, na engrenagem das relações sexuais, 
independente da forma como ela se processa, é 
sempre o Espírito se relacionando de uma forma ou 
de outra com as suas polaridades. Relacionando-se de 
maneira saudável e feliz ou, infelizmente, de maneira 
grotesca e violenta.” 



ESTUPRO

• Gestação motivada pelo estupro

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 46 – No caso 
de gravidez proveniente de estupro a lei brasileira 
autoriza a mulher abortar caso deseje. Quais são as 
implicações do aborto nessa condição?

• “Implicações espirituais e sociais muito graves, 
porquanto o Espírito que chega gestado através de um 
estupro é possivelmente o mesmo Espírito que 
inspirou o estuprador a praticá-lo, ou seja, mesmo 
diante das atrocidades humanas, nas Leis Divinas tudo 
funciona com harmonia, equilíbrio e justiça. 



ESTUPRO
• “É exatamente pela experiência do nascimento que essa 

criança poderá reconsiderar a vida e a forma como foi 
gestada na intimidade de sua consciência. 

• “A Lei Divina mostra quadros belíssimos de justiça e 
misericórdia a todo instante. Imaginemos, pois, o 
estuprador e a vítima, mas num quadro mais amplo os 
Espíritos inspirando o estuprador e a vítima. Esse Espírito, 
por sua vez, não esperava que justamente por o 
estuprador fazer isso com a vítima ela ficaria grávida e 
atrairia psiquicamente ele mesmo, o próprio Espírito 
inspirador do estupro. Ele agora está preso em nova 
existência, não por vontade própria, mas por uma Lei de 
Justiça  e de Causa e Efeito que fará com que a vítima seja 
a sua mãe. 



ESTUPRO

• “O que poderá aprender esse Espírito?

• “Verificará na presença daquela mulher que, se 
aceitar a incumbência de ser sua mãe, renunciará 
ao próprio drama para alcançar a plenitude de 
muitos anos cuidando dele na condição de 
criancinha que lhe chegou aos braços e que pode 
formular, por meio da educação saudável, novos 
hábitos a esse Espírito. É o adversário se 
transformando agora em filho, em amigo, em 
irmão espiritual. 



ESTUPRO

• “Não é mais misericordioso, mais justo e amoroso 
verificar que as Leis Divinas tudo promovem para o ser 
humano ser mais feliz ao invés de classificar atos e 
atitudes, simplesmente, à pecha de problemas sociais, 
comportamentais e psicológicos da mulher? Não tem a 
criança que chega o mesmo direito à vida do que qualquer 
outra criança? 

• “A sociedade materialista dita suas leis de acordo com os 
seus interesses, mas Deus coloca as Suas Leis de acordo 
com a Verdade, e, aquele que fez o mal e volta como filho 
da vítima, está, agora, sendo convidado a cumprir uma 
missão: missão de conviver com a vítima na condição de 
filho. 



ESTUPRO

• “Essa vítima, por sua vez, para ser a mãe desse 
Espírito, também vem com a trajetória 
reencarnatória muito bem delineada. Só que, no 
caso do estupro, essa trajetória reencarnatória 
teve um agravante, porque o Espírito jamais é 
colocado na Terra para sofrer ou fazer qualquer 
violência. 

• “Essa mãe não tinha, em hipótese alguma, o 
resgate de ser violentada. O que a Lei Divina fez, 
por meio do ato ignóbil do livre-arbítrio do 
estuprador? Formulou um Bem Maior. 



ESTUPRO

• “Essa mulher, se aceitar o filho que lhe chega, poderá se 
desincumbir de muitas faltas na própria alma, mas, caso 
ela não o consiga porque, psicologicamente, está muito 
abalada e afetada, deverá compreender que, antes de 
tudo, a vida é um patrimônio de Deus e doar essa vida 
para a sociedade, que alguém, que as próprias Leis 
Divinas encaminharão e conduzirão, auxiliará na adoção 
adequada daquela criança. 

• “O que é imensamente prejudicial é considerar que, 
através do estupro, a vida gestacional não tem valor, não 
mereça qualquer consideração. Isso seria voltar em 
muitos séculos de ignorância e treva dentro do 
entendimento humano.”



ESTUPRO

• Estupro perante a justiça divina

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 47 – Como 
conciliar com a onipotência, onisciência e onipresença 
divinas o fato de uma mulher ser estuprada, já que, na 
questão anterior, foi dito que ela não veio para ser 
submetida a essa violência por não estar em 
conformidade com as Leis Divinas? 

• “No caso, nós temos, diante de nós, um questionamento 
de ordem vital: pode acontecer a qualquer indivíduo algo 
que Deus não permita? Não, tudo passa pela Lei de 
Permissão. Não é da vontade de Deus a violência, mas 
sem a Sua permissão nada acontece. Tudo o que Deus 
permite tem uma causa e um propósito.



ESTUPRO

• “Logo, a vítima do estupro veio para uma reencarnação, 
em tarefa promissora de reparação e de progresso, mas o 
Espírito, antes de tudo, transita, por meio da Lei de 
Justiça, nas condições de expiações e provações, para que 
possa superar os débitos que traz na consciência. 

• “De maneira alguma a onipotência, a onipresença e a 
onisciência divina condizem com o ato do estupro e tanto 
quanto ninguém veio para fazer o mal, ninguém veio para 
receber o mal de alguém. 

• “Entretanto, avançando na casa das reencarnações várias, 
os Espíritos transitam de um lado para o outro, 
carregando, no seu próprio âmago, necessidades íntimas 
com a justiça divina. 



ESTUPRO

• “No caso da mulher que foi violentada, o que 
se aplica a ela? O que se aplica a ela é a Lei 
de Justiça em sintonia com a Lei de Causa e 
Efeito, porque não há um efeito sem uma 
causa, então, existe, na conta da vida dela, 
devido aos atos cometidos no passado, uma 
causa que justifique aquele estupro e, essa 
causa, não estando fora dela, está nela, na 
sua própria consciência.



ESTUPRO

• “Logo, o ato cometido contra ela, é deliberado por 
aquele que o cometeu, mas o ato que a alcançou só 
ocorreu porque, no âmago de sua consciência, o 
Espírito vibrava por justiça íntima e como ainda não 
havia se preparado, psíquica e espiritualmente, para 
reparar a justiça em sintonia com a Lei de Amor, pela 
Lei da Atração, a justiça lhe chegou dessa forma, pela 
dor. Isso acontece porque o Espírito também tem um 
tempo com a justiça divina para poder se preparar e 
reparar pelo amor. Caso ele não se prepare e não 
repare, no tempo que poderia, a justiça divina o 
alcançará de outra forma, dolorosamente. 



ESTUPRO

• “Quando o Espírito, por preguiça moral, não se 
resolve a trabalhar por sua reabilitação pelo 
amor, a dor o alcança, devido à Lei da Atração, 
para convidá-lo a retornar ao amor do qual se 
afastou. 

• “A justiça divina, que é sempre amorosa, 
também coloca o indivíduo na situação 
dolorosa para alcançar o amor e, muitas vezes, 
a situação para alcançá-lo é ter a exata noção 
do mal que fez, passando pela dor expiatória. 



ESTUPRO

• “Lembremos sempre que tudo começa no 
reconhecimento. Temos falado isso na maioria das 
respostas. Ele é fundamental. Há duas formas 
diferentes de se reconhecer. O Espírito pode 
reconhecer o mal que pratica pelo uso amoroso do 
seu livre-arbítrio, ou pode ser convocado a 
reconhecer, pela experiência dolorosa, o mal que 
praticou. Tudo acontece em nome do 
reconhecimento para que, depois disso, o Espírito 
se liberte por vontade própria. 



ESTUPRO

• “No caso da mulher violentada, ela passou pelo 
processo, devido à Lei de Atração por não ter 
reconhecido ainda o mal praticado e o reparado. 
Entretanto, se ela tivesse se preparado, antes dessa 
reencarnação ou durante a própria reencarnação, com 
as incontáveis oportunidades de reparação amorosa 
com que a Vida convida, possivelmente, não precisaria 
passar por isso. Seria de outra forma a tomada de 
consciência. 

• “Isso é um ponto bastante importante, um clímax 
dentro da questão e não estamos falando apenas da 
questão sexual. Falamos também da questão da justiça 
divina em todas as situações.



ESTUPRO

• “Há um entendimento por parte de alguns que 
defendem a ideia de que o Espírito deve pagar 
pelo que cometeu como se Deus fosse um tirano, e 
há outro pensamento que caracteriza Deus como 
injusto, justamente, porque faz os Espíritos 
pagarem o que cometeram. São duas formas 
equivocadas de compreender a Lei de Justiça. 

• “A Lei de Justiça funciona juntamente com o Amor
e a Caridade. É a Lei Maior com três dimensões: 
Justiça, Amor e Caridade. Essas três dimensões da 
Lei estão em sintonia com as Leis de Misericórdia e 
de Reparação. 



ESTUPRO

• “O Espírito é convidado a reparar o mal que fez. Em todos 
os âmbitos da existência, é a reparação o principal convite 
que começa depois de o ato ser praticado com o 
arrependimento, depois com a expiação e, finalmente, 
com a reparação. 

• “O Espírito, no caso essa mulher violentada, já estava 
arrependido. A partir disso ela foi convidada a fazer o 
movimento da expiação, extrair a pureza dentro de si 
mesma, submetendo-se à Lei de Reparação, fazendo o 
bem no limite de suas forças na área em que se equivocou 
no passado. Pode, pelo uso da Lei do Livre-arbítrio, 
mobilizar a própria vontade ou ficar estagnada na 
preguiça moral. 



ESTUPRO

• “Entretanto, o Espírito tem um tempo, durante a 
existência, para cultivar as virtudes por meio de exercícios 
e ir se aprimorando, dando à Vida outras formas de 
solução ao mal que fez no passado. Caso não se decida a 
realizar o bem no limite das suas forças, aciona a Lei de 
Atração para a provação. 

• “De uma forma genérica, vejamos que essa Lei funciona 
como uma verdadeira antena. A mente do Espírito emite 
ondas constantes para as próprias Leis Divinas, buscando 
justiça. Isso o condiciona a, em sintonia com as Leis, a 
dizer se está ou não quitado com os débitos existentes na 
própria consciência, em um delicado processo de 
transmissão e recepção com a Lei de Causa e Efeito. 



ESTUPRO

• “Todos os Espíritos ficam o tempo todo 
emitindo e recebendo esse intercâmbio 
com as Leis, perguntando-se, em seu 
âmago mais profundo: estou quitado, 
estou em paz? E as Leis dizem, 
metaforicamente, em sua intimidade: 
ainda não, deve continuar a trabalhar! 
Ou sim, já quitou!



ESTUPRO

• “Pois bem, quando o Espírito passa por uma 
situação dessas de violência sexual, o que acontece? 
Emitindo a energia do pensamento às Leis Divinas, 
perguntando se está quitado ou não, as Leis Divinas, 
na consciência, dizem: ainda não. Diante de um 
agressor, com as mesmas características do seu 
passado, acaba por atrai-lo, e o próprio agressor 
capta, subconscientemente, a energia do 
pensamento da futura vítima, atraído para o Espírito 
que se sente em débito com a Lei Divina nesta área. 
E, por força da atração, os dois acabam por se 
locupletar nessa violência. 



ESTUPRO

• “Esta é uma forma genérica e limitada de 
buscar explicar como se formula a atração 
entre vítima e algoz, mantendo-se, antes 
de tudo, a clareza da onipotência da justiça 
de Deus, em todos os seus âmbitos, que 
sempre convida o Espírito a fazer o bem 
acima de todas as coisas e não a aguardar 
que as coisas aconteçam dolorosamente 
em sua vida.” 



ESTUPRO

• No livro Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 21, de 
Manoel Philomeno de Miranda, psicografia de 
Divaldo P. Franco, Editora Leal há um caso que 
exemplifica o funcionamento da Lei de Atração em 
caso de estupro. Estudemo-lo:

• [...] “aproximou-se um cooperador do 
Departamento de Comunicações informando que o 
setor de registos de orações captara um pedido de 
emergência, partido de uma jovem que estava 
encurralada, em local ermo, próximo, por um 
grupo de atormentados sexuais, ameaçando-a...



ESTUPRO

• “Localizando mentalmente onde ocorria a agressão a ser 
culminada, partimos, Artur e nós, acompanhando Dr. 
Bezerra que, presto, inteirou-se do que estava a suceder, 
passando à ação urgente.

• “Concentrou o pensamento no Cristo e dirigiu a onda 
mental com alta carga vibratória sobre os agressores que 
tentavam imobilizar a moça, a fim de facilitar a tarefa dos 
outros violentadores, e descarregou-lhes enérgica 
vontade bem controlada. A jovem debatia-se, sem poder 
libertar-se nem gritar, quase totalmente dominada, não 
obstante, o pensamento suplicasse, firme, apoio e ajuda 
do Alto, em cujo amparo se colocara nobre Entidade que a 
assessorava, dando-lhe forças.



ESTUPRO

• “Sob a imantação mental que os colheu de 
surpresa, os agressores afrouxaram os membros 
sem poder conter a vítima que se levantou do solo 
aonde fora arrojada, com as vestes rotas, 
chorando, copiosamente. Os outros dois, sem 
entenderem o que aconteceu, voltaram à carga...

• “Nesse comenos, porque visse, a distância regular, 
em rua próxima, um veículo policial, o Benfeitor 
recorreu a uma ação prática, própria para a 
circunstância. Sintonizou com o motorista do carro 
da Rádio Patrulha e chamou-o, mentalmente, com 
vigor.



ESTUPRO

• “Subitamente a sirene aberta anunciou a 
passagem do veículo que os malfteitores
desandassem a correr, quando os faróis do carro 
colheram-nos, iniciando uma perseguição, que 
culminou na detenção de todos, que foram 
recolhidos. A jovem foi socorrida, prontamente e, 
porque não apresentasse lesões e se negasse a 
formular queixa, demonstrando muito nervosismo, 
foi levada a um Posto de Saúde, onde recebeu 
medicação específica e depois conduzida ao lar. 



ESTUPRO
• [...] 

• “No trâmite do atendimento médico da moça, o seu 
acompanhante espiritual revelou-nos que ela retornava 
da visita a uma enferma, a quem fora atender com a 
palavra amiga, confortando-a, com a sua assistência 
fraterna. Tratava-se de uma anciã solitária, que lhe 
recebia ajuda financeira e espiritual. Sabendo-a doente, 
muito embora os perigos a que se exporia, por estar 
desacompanhada, orou e foi em seu auxílio. Levou-lhe o 
concurso de emergência e algum medicamento oportuno. 
Atendendo-a, demorou-se além do previsto. No entanto, 
espiritista convicta, buscou inspiração na prece e retornou 
ao lar quando foi defrontada pelos rapazes, algo 
embriagados.



ESTUPRO
• “Ante a narrativa espontânea, não pude sopitar a indagação 

que me veio à mente:

• - Não estava a moça em tarefa relevante da caridade, 
envolvida pela força da oração? Como explicar a agressão de 
que fora objeto, quase redundando em prejuízos 
irreversíveis que, além dos danos físicos e morais, poderia 
abalá-la profundamente, perturbando-lhe o sistema 
emocional?

• Foi o Benfeitor que me respondeu, gentil:

• - A oração imuniza-nos contra o mal, dá-nos força para 
suportá-lo, mas não muda os nossos necessários processos 
de evolução. No caso em tela, a irmãzinha afeiçoada ao bem 
e afervorada à oração, recebeu a resposta ao seu apelo, de 
forma positiva.



ESTUPRO

• “Liberou-se dos perturbadores da ordem e, graças à 
rápida aflição experimentada, anulou grandes, 
porvindouros sofrimentos que lhe pesavam na 
economia da evolução, por erros graves cometidos na 
área da sexualidade e da prepotência que a 
infelicitaram, gerando muito dissabor naqueles que 
lhe sofreram os desequilíbrios... Sinceramente 
consciente da necessidade de depuração, ante a luz do 
conhecimento espírita que lhe vitaliza o ser, dispôs-se 
à renovação pelo amor e pela ação do trabalho 
edificante, granjeando méritos para ter mudados os  
fatores cármicos da atual existência. 



ESTUPRO

• “Pelo teor mental de alta dose de sincera unção da 
prece, os sensores de seleção de rogativas registaram 
o seu apelo, que mereceu atendimento, e, porque de 
conduta reta, faz jus à assistência do protetor 
espiritual que a atendeu até nossa chegada. 
Sintetizando: num momento de provação bem 
suportada, graças aos valores que já lhe pesam 
positivamente, liberou-se de largos testemunhos de 
dor e sombra no futuro.

• “Observe, o amigo, que nem todos que são 
surpreendidos em circunstância deste teor conseguem 
sair ilesos, o que a situa em excelente condição. 



ESTUPRO

• “O amor anula os erros e pecados, preparando 
o ser para, testado, superar os impactos 
desagregadores do comportamento sadio. E ela, 
convenhamos, triunfou, não complicando a 
situação dos invigilantes, que não estão no 
pleno uso da razão. Ficarão impedidos até a 
amanhã, quando, recuperando a sobriedade, 
sem prejuízos maiores, volverão ao trabalho, 
sob a circunstância da lição que receberam, 
acautelando-se, de futuro, da prática de novas, 
semelhantes atitudes.”



ESTUPRO
• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 48 – No caso de 

gravidez devido a estupro, podemos concluir que o 
Espírito reencarnante, pela Lei da Atração, tem algo a ver 
com a vítima para atrai-lo e, normalmente, é esse Espírito, 
que induziu o estupro, e que está vinculado com a futura 
mãe em um processo de vingança, é que estará 
reencarnando?

• “De uma maneira genérica, sim, porém há outros casos 
excepcionais em que Espíritos muito nobres também 
reencarnam por meio do estupro, justamente, para ajudar 
a mãe, que foi violentada, a superar psicologicamente o 
drama e, infelizmente, muitas mães que teriam um 
protetor em seus braços a lhes auxiliar acabam por 
impetrar o aborto criminoso.”



PERVERSÃO 

SEXUAL



PERVERSÃO SEXUAL

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 50 –
Devido a esse emaranhado denso de 
sensações, no qual o Espírito encarnado se 
deleita, comprazendo-se com as 
inferioridades, é fato que a libertação requer 
um esforço acentuado de vontade. Que ações 
uma pessoa, consciente do mal que está 
fazendo a si mesma, pode realizar para 
superar a perversão sexual? 



PERVERSÃO SEXUAL

• “Se, conforme a pergunta, considerarmos que a 
pessoa está consciente do mal que ela faz a si 
mesma, deveremos, então, questionar: de onde 
vem essa consciência real do mal que faz a si 
mesma e que não é capaz de ela fazer parar com 
esse mal? Verificamos, então, que o Espírito não 
está verdadeiramente consciente do mal que está 
praticando. Tem apenas informações que lhe dão a 
certeza de que está realizando algo em seu 
malefício, mas a conquista real da consciência do 
mal lhe dá todas as diretrizes para buscar o que lhe 
faz bem.



PERVERSÃO SEXUAL

• “Essa consciência não é apenas no âmbito do 
saber, mas uma consciência que lhe promove 
o sentir. Ele não é apenas consciente do que 
pratica, mas é consciente das consequências 
do que pratica, o que significa dizer que é 
consciente de todo o sofrimento, de toda a 
dor moral, ou até mesmo física, que sente 
pela prática das perversões e isso é o ponto 
central para se libertar delas. 



PERVERSÃO SEXUAL

• “O Espírito deve focar a sua atenção nas 
consequências do que está fazendo, no 
sofrimento que está causando a si mesmo e 
o quanto isso o afasta verdadeiramente da 
tranquilidade e da paz na alma. Reconhece 
as tendências que tem e sabe o quanto elas 
estão impregnadas no seu comportamento, 
mas toma uma decisão, não de rejeitá-las e 
nem de negá-las, mas de aceitar conviver 
com elas sem lhes dar vazão. 



PERVERSÃO SEXUAL

• “É semelhante a alguém que reconhece que está 
algemado a um prisioneiro, mas que não precisa viver 
dentro da cela se assim ele quiser. Poderá conviver com 
certa liberdade, mas deverá lidar com as algemas que 
ainda o prendem ao prisioneiro ao lado. 

• “Sabe que para se libertar, verdadeiramente, dessas 
algemas, deverá se esforçar muito em acolher o 
prisioneiro, buscar fazer com que esse prisioneiro sinta 
todo o sentimento de respeito, ética e amor a si mesmo e, 
no momento adequado, em que o Espírito entrar nesse 
eixo de ética e de respeito por si mesmo, as algemas não 
serão mais necessárias e, por isso, não haverá mais celas 
nem prisioneiro. 



PERVERSÃO SEXUAL

• “É assim que o Espírito, que passa 
pelas tendências da perversão 
sexual, pode se libertar de forma 
consciente. Ele reconhece as 
deficiências que possui, compreende 
todas elas, mas decide, com todas as 
forças, não dar vazão a elas. Resolve 
conviver sem se render.” 
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