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OBJETIVOS E PARÂMETROS 

• Objetivos: Consolar e esclarecer os que 
passam pela experiência-expiação da 
homossexualidade a terem uma visão do 
tema com base na Lei de Amor, Justiça e 
Caridade. 

• Esclarecer familiares, amigos, 
evangelizadores e educadores que lidam 
diretamente com aqueles que passam pela 
experiência da homossexualidade. 



OBJETIVOS E PARÂMETROS 

• Parâmetros: A Organização Mundial 
de Saúde incluía o homossexualismo 
na classificação internacional de 
doenças (CID) como uma doença 
mental, até uma revisão em 1990, 
quando o termo foi retirado da lista 
de doenças. 



OBJETIVOS E PARÂMETROS 

• Realmente havia um grande equívoco em se 
classificar a homossexualidade como uma 
doença mental. Os estudos psiquiátricos e 
psicológicos demonstraram que não havia 
uma doença mental tratável, fato 
reconhecido em 1973 pela Associação 
Psiquiátrica Americana, que retirou de sua 
lista de distúrbios mentais a atração sexual 
por pessoas do mesmo sexo. 

 



OBJETIVOS E PARÂMETROS 

• A homossexualidade passou a ser 
vista como uma característica 
normal, uma simples opção do 
indivíduo, por muitos psiquiatras 
e psicólogos, especialmente nos 
países ocidentais.  

 



OBJETIVOS E PARÂMETROS 

• No entanto, dentro de uma abordagem espiritual, 
profunda, centrada nas Leis Divinas, a homossexualidade 
não é uma simples opção, como se classifica hoje em dia. 
Nas perguntas que abordam o assunto no livro 
Sexualidade e Saúde Espiritual os benfeitores espirituais 
que as responderam disseram na questão 23 que: “em 
termos espirituais, a homossexualidade surge de maneira 
bastante diversa do que muitos psicólogos, psiquiatras e 
estudiosos do comportamento dizem, hoje, na Terra.” Na 
questão de número 30 dizem que: “o Espírito é convidado 
a considerar a homossexualidade como uma experiência-
expiação e formular a si mesmo uma proposta que lhe 
conceda, na intimidade, a paz de consciência.” 

 

 

 



OBJETIVOS E PARÂMETROS 

• A homossexualidade, conforme veremos 
neste seminário, trata-se de uma expiação, 
que se constitui no remédio para a 
promiscuidade do passado espiritual que a 
gerou.  

• O termo homossexualismo neste seminário 
não se refere à doença psiquiátrica em que 
se classificava a questão no passado, mas ao 
culto ao sexo homossexual de maneira 
promíscua. 

 

 

 



OBJETIVOS E PARÂMETROS 

• Parâmetro usado neste 
seminário: Leis Divinas presentes 
na consciência de todo ser 
humano e não o relativismo que 
impera na sociedade humana em 
nossos dias, inclusive na medicina 
e na psicologia. 

 

 

 



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. 
 

 



OBJETIVOS E PARÂMETROS 

• O nosso convite é para a reflexão daqueles que 
trazem essa experiência-expiação e querem 
vivenciar uma vida centrada na moral do Cristo, 
que não é relativista, porque se centra nas Leis 
Divinas e na prática das virtudes. 

• Esta visão propõe auxiliar a todos os interessados 
no tema a ter uma visão verdadeiramente com 
base no Espírito imortal conectado com as Leis 
Divinas na consciência, consoante a orientação do 
Mestre: Conhecereis a verdade, e a verdade vos 
libertará. João 8:32 



OBJETIVOS E PARÂMETROS 

• O seminário propõe também uma 
ressignificação da visão moralista 
teológico-dogmática, em que se taxa 
as coisas de certo e errado (pecado), 
condenando-se a homossexualidade 
e os homossexuais, pois isso não se 
coaduna com a proposta do Cristo.  
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CAUSAS E EFEITOS 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• Começaremos as nossas reflexões com a 
questão de número 4 do livro Sexualidade e 
Saúde Espiritual, que faz abordagem às 
questões 200, 201 e 202 de O Livro dos 
Espíritos: 

• L.E. Questão 200. Têm sexos os Espíritos? 

• “Não como o entendeis, pois que os sexos 
dependem da organização. Há entre eles amor 
e simpatia, mas baseados na concordância dos 
sentimentos.” 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• L.E. Questão 201. Em nossa 
existência, pode o Espírito que 
animou o corpo de um homem 
animar o de uma mulher e vice-
versa? 

• “Decerto; são os mesmos os 
Espíritos que animam os homens e 
as mulheres.” 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• L.E. Questão 202. Quando errante, que prefere o 
Espírito; encarnar no corpo de um homem, ou no de 
uma mulher? 

• “Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as 
provas por que haja de passar.” 

• Os Espíritos encarnam como homens ou como 
mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre 
progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, 
lhes proporciona provações e deveres especiais e, com 
isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só 
como homem encarnasse só saberia o que sabem os 
homens. 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• Livro Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 4: 
Nas questões 200, 201 e 202 de O Livro dos 
Espíritos, os Benfeitores da Humanidade dizem que 
os Espíritos não têm sexo como nós o entendemos, 
porque os sexos dependem da organização e que 
são os mesmos Espíritos que reencarnam em 
corpos masculinos e femininos, dependendo da 
necessidade evolutiva. Que implicações têm esse 
fato na formação da identidade sexual do Espírito 
encarnado?  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Não é bem verdade que exista uma 
identidade sexual, existe uma identidade 
genésica. A identidade genésica é o produto 
dos esforços que o Espírito fez para 
compreender as suas manifestações sexuais 
na polaridade feminina e na polaridade 
masculina, que lhe produzem experiências 
femininas e experiências masculinas, 
respectivamente.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Essa identidade genésica é aquela que sublimado os 
estágios instintivos ainda presentes na condição 
humana e chegado à categoria de Espíritos Puros, é a 
identidade genésica da sua criação; o patrimônio de 
que o Espírito se utiliza para criar com base em tudo 
aquilo que ele aproveitou as experiências das 
polaridades manifestas pelas energias genésicas, ou 
seja, passando pelas experiências da arte, da 
sensibilidade, da maternidade, das experiências 
transcendentais, o Espírito adquire uma identidade 
que se liga genesicamente no núcleo da sua 
capacidade criadora.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Essa capacidade se fixa no Espírito por causa 
das experiências que vivenciou nas 
polaridades feminina e masculina que no 
segundo exemplo se manifesta no 
desenvolvimento da filosofia, da 
matemática, da ciência, dos trabalhos 
manuais, entre outros, desenvolvendo a sua 
capacidade co-criadora na área que 
experienciou. 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• “É por isso que a criatividade é um patrimônio 
que está em todas as áreas do conhecimento 
humano, patrimônio esse que pode se expressar 
nas artes tanto quanto nas ciências exatas, 
processos, nos quais, o Espírito, desenvolvendo a 
sua capacidade íntima de conexão criativa com 
Deus, faz com que o seu passado nas 
experiências da polaridade feminina e na 
polaridade masculina promova nele a sua 
identidade genésica.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Eis porque os Espíritos não têm 
sexo, é bem verdade, mas eles, sim, 
têm uma identidade genésica, 
porquanto somos filhos de Deus e, 
por isso, somos genesicamente 
criativos, sublimadamente criados 
para a essência criativa.  
 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “A identidade é, portanto, uma conquista fruto 
do desenvolvimento das virtudes. Seria a função 
de o Espírito passar por corpos masculinos e por 
corpos femininos apenas para adquirir 
experiências em sexos diferentes? Ainda que o 
Espírito, depois de tudo isso, evoluísse e não 
mais se sentisse ligado a nenhum dos dois sexos, 
ter passado só por passar seria negar a 
Providência Divina e a Sua sabedoria onipresente 
que, em tudo, coloca utilidade.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Quando analisamos que o Espírito não está 
passando pelas polaridades para adquirir 
identidade sexual, mas para adquirir identidade 
espiritual, genésica, então compreendemos 
que, de fato, os Espíritos não têm o sexo, 
enquanto morfologia, mas eles têm 
espiritualmente uma ligação íntima e criativa 
com Deus. Estamos falando de atributo, 
portanto, de um potencial que o Espírito possui 
intrínseco nele mesmo.” 



VISÃO 
MATERIALISTA 

“IDENTIDADE 
SEXUAL”  

EXPECTATIVA 
EGOICA – IMEDIATA 

E PARCIAL  

“SOU HOMEM” 

“SOU MULHER” 

POLARIDADE 
SEXUAL COMO 

FIM/CAUSA  

SOFRIMENTO 
DECORRENTE DE SE 

APEGAR OU 
REJEITAR O QUE É 

TRANSITÓRIO 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• Na visão materialista, relativista, o indivíduo crê que 
pertence a tal gênero, e que este consiste em sua 
identidade. Portanto, vive como se ser homem ou mulher 
fosse sua própria identidade mais profunda. “Sou homem 
ou sou mulher, por isso faço coisas de homem ou coisas 
de mulher.” Essa forma de pensar acarreta expectativas 
egoicas, imediatas e parciais, que se refletem em 
movimentos de machismo, feminismo, preconceito de 
gênero, e, além disso, um sentimento de não-
pertencimento nos Espíritos que possuem tendências 
homossexuais, porque não se encaixam nos padrões 
estipulados pela “identidade sexual” criada pela 
sociedade.   



VISÃO ESPÍRITA/ 

IMORTALISTA 

IDENTIDADE 
GENÉSICA  

EXPECTATIVA 
ESSENCIAL – 

TOTAL E MEDIATA 

“SOU ESPÍRITO IMORTAL 
E (...)” 

 “ESTOU COMO HOMEM 
PARA DESENVOLVER 
VIRTUDES-ANIMUS” 

 ou “ESTOU COMO 
MULHER PARA 

DESENVOLVER VIRTUDES-
ANIMA” 

POLARIDADE 
SEXUAL COMO 
INSTRUMENTO 

BEM ESTAR FRUTO 
DE FOCAR NAS 

VIRTUDES A SEREM 
DESENVOLVIDAS E 
DE SENTIR-SE UM 
ESPÍRITO IMORTAL  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• Na visão imortalista, real, há a identidade genésica, gerada 
pelas virtudes, fruto das experiências em corpos masculinos 
e femininos, desenvolvendo virtudes-anima e virtudes-
animus. O Ser se vê e se sente como um Espírito imortal que 
está, temporariamente, em uma das polaridades, com um 
objetivo de desenvolver virtudes que esta polaridade 
estimula. Pensando e agindo dessa forma, o Espírito 
encarnado faz esforços para desenvolver as virtudes, dando 
a devida importância à sua polaridade - e não uma 
importância exagerada como na visão materialista -, 
respeitando a polaridade do próximo, produzindo uma 
verdadeira igualdade de gêneros, porquanto sabe que em 
algumas existências estará como homem e noutras, como 
mulher.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• Essa visão esclarece e consola os Seres que se 
encontram na experiência reencarnatória da tendência 
homossexual, porque os libertam das crenças 
limitadoras sociais que “todo homem deve ser de tal 
forma” ou de que “toda mulher deve ser assim ou 
assado”. A pessoa com a experiência-expiação da 
homossexualidade, portanto, pode acolher-se e sentir-
se pertencente à vida, pois carrega consigo a certeza de 
que é um Espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da 
Vida, assim como todos os outros que convive, e que 
isso independe de estar na polaridade masculina ou 
feminina, hetero ou homossexual.  



IDENTIDADE GENÉSICA – ATRIBUTO DA 
COCRIAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO DE VIRTUDES REFERENTES 
À POLARIDADE EM QUE O ESPÍRITO ESTAGIA 

POLARIDADE MASCULINA 

VIRTUDES-ANIMUS 

EX.: Conquista de virtudes no ramo do pensamento 
exato, Razão, Filosofia, Matemática, Ciência, etc.  



IDENTIDADE GENÉSICA – ATRIBUTO DA 
COCRIAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO DE VIRTUDES REFERENTES À 
POLARIDADE EM QUE O ESPÍRITO ESTAGIA 

POLARIDADE FEMININA 

VIRTUDES-ANIMA 

EX.: Conquistas de virtudes no ramo da 
Maternidade, Docilidade, Arte, Experiências 
Transcendentais, etc.   



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• Sexualidade e Saúde Espiritual questão 22 – Segundo a 
questão 201 de O Livro dos Espíritos, o mesmo Espírito 
pode reencarnar como homem e como mulher. Muitos 
dizem que isso seria a causa de uma pessoa sentir atração 
sexual por indivíduos do mesmo sexo, devido ao fato de o 
Espírito ter reencarnado várias vezes no sexo feminino ou 
masculino e experienciar uma reencarnação como homem 
ou mulher, respectivamente. Como acontece a preparação 
do Espírito que reencarnou várias vezes como mulher para 
reencarnar num corpo masculino ou vice-versa? Seria essa 
realmente a causa da homossexualidade ou não? 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Uma preparação minuciosa. Quando se trata de 
uma reencarnação bem programada com a 
anuência consciente do Espírito, é realizada uma 
série de estudos para o sucesso do 
empreendimento. O Espírito, quando vai 
reencarnar na outra polaridade, entende todos os 
mecanismos dessa polaridade, estuda 
fisiologicamente como funcionam os órgãos, o 
perispírito e também os impulsos dessa 
polaridade.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Além disso, aprende com estudos 
sociológicos, antropológicos, 
psicológicos como foi a formação dessa 
polaridade na história da Humanidade, 
desde as suas manifestações primitivas 
até as suas manifestações atuais e, 
também, as destinações dessa 
polaridade para o porvir.  

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Estudando essas questões, o Espírito 
também aprende que, por meio da 
experiência na outra polaridade, 
desenvolverá as qualidades necessárias e 
que, de maneira nenhuma, essa polaridade 
lhe implicará qualquer tipo de distúrbio 
sexual, porquanto não é a reencarnação em 
uma polaridade ou outra que faz o indivíduo 
buscar o homossexualismo. 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “O mesmo processo minucioso não ocorre 
quando o Espírito se vincula a uma 
reencarnação de característica compulsória. 
Nesse caso, o que determina a sua experiência 
na outra polaridade é a necessidade 
emergencial de cumprir, na consciência, as 
Leis Divinas que as características dessa 
polaridade lhe imprimirá na índole e no 
caráter.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “É preciso considerar que a Terra está 
estabelecida por culturas que ainda 
favorecem a ignorância sobre os direitos e 
os deveres de homens e mulheres. Muitas 
dessas culturas estabelecem que a mulher 
deve ser reprimida e humilhada, 
favorecendo o homem em seus apetites 
sensualistas e caprichos pessoais.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Acontece que a própria estrutura da 
cultura vigente na Terra é um processo 
do qual a onisciência divina sabe 
organizar as experiências de cada 
criatura para reencarnarem em países 
cuja influência da cultura exerce grande 
impacto para que o Espírito desperte 
valores desprezados. 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Um Espírito de característica machista em 
seu comportamento é muitas vezes atraído 
para a reencarnação na polaridade feminina 
em países de pensamento cultural machista, 
sentindo na própria experiência os ataques 
que guarda no fundo de seus conceitos. É a 
Providência e a Previdência Divinas 
ajustando todas as coisas nos mínimos 
detalhes.   



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Se o homossexualismo fosse produto 
da reencarnação na outra polaridade, o 
indivíduo estaria fadado a ser 
homossexual pela Lei e não é assim que 
acontece. O Espírito se vincula à outra 
polaridade para expressões de 
aprendizado. O homossexualismo é 
outra questão.”  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• Sexualidade e Saúde Espiritual questão 23 – 
Quais seriam realmente as causas espirituais 
da homossexualidade e do 
homossexualismo? 

• “Em termos espirituais, a homossexualidade 
surge de maneira bastante diversa do que 
muitos psicólogos, psiquiatras e estudiosos 
do comportamento dizem, hoje, na Terra.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “O Espírito não tem sexo. Sua polaridade essencial, 
podemos dizer que é una com o Criador, mas, 
passando por corpos masculinos e femininos, 
adquire experiências umas e experiências outras. 

• Nota do Mentor Honório: Deve entender-se o termo 
polaridade essencial como o equilíbrio profundo 
entre o animus e a anima no Espírito. É a conquista 
do Espírito que já sublimou as características 
masculinas e femininas separadamente e as unificou 
em essência.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Entretanto, quando está em 
determinada polaridade, o Espírito 
exerce o seu livre-arbítrio como sempre 
e o desafio começa quando, naquela 
polaridade, ele, então, decide por se 
viciar psiquicamente no exagero e no 
abuso do sexo nessa polaridade.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Vejamos que a questão não tem a ver 
com a polaridade, tem a ver com o 
abuso que o Espírito decide fazer 
naquela polaridade. Viciando o 
psiquismo, com a sua segunda natureza, 
ou seja, a sua natureza corpórea, na qual 
o Espírito acredita que é aquilo em que 
ele está.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Sendo assim, o Espírito acredita, quando 
encarnado, que é mulher ou é homem. Essa é 
uma ilusão que o próprio Espírito promove em 
si mesmo de reencarnação em reencarnação 
tendo sempre a oportunidade de, novamente, 
reparar o erro. Porém, pode acontecer que o 
Espírito continue a viciar-se cada vez mais. 
Neste caso ele é compelido a voltar na outra 
polaridade para iniciar, pela expiação, a sua real 
reparação.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “É válido considerar que não é da natureza que 
um Espírito que se vicie numa polaridade tenha 
que ir para a outra logo em seguida.  Ele pode 
seguir na mesma polaridade, sendo convidado 
pela Lei de Reparação a reparar a viciação, mas, 
não reparando e se viciando ainda mais 
profundamente, chega um momento em que 
precisa respeitar a polaridade que o Espírito 
não soube valorizar.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• “Por exemplo, um homem que se vicia de maneira 
heterossexual, tendo conúbio com muitas mulheres, sem 
respeitá-las, e isso passa a ser uma constante em sua vida, 
agravando o vício psíquico reencarnação após 
reencarnação, quando o Espírito reencarna na outra 
polaridade para aprender a valorizar os patrimônios 
femininos, o psiquismo está viciado, logo, a sua psicologia 
íntima não consegue pensar em termos de psicologia 
feminina no que se refere ao sexo, pensa em psicologia 
ainda masculina porque não é a Lei jamais derrogada e o 
indivíduo no uso de seu livre-arbítrio precisa se 
responsabilizar por aquilo que escolheu.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Logo, o corpo feminino não vem como 
um castigo, mas como um convite à 
educação. É o Espírito que, viciado nessa 
questão, pensa de maneira diversa e, ao 
invés de aceitar a sua sexualidade na 
polaridade feminina, continua a buscar 
novamente, de forma promíscua, as 
parceiras de polaridade feminina.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Da mesma maneira, no homossexual masculino. 
O Espírito na condição de mulher em 
reencarnações passadas, que muito viciou essa 
polaridade, acaba por manter ainda aquela 
psicologia em relação ao sexo, mesmo em um 
corpo masculino na atual reencarnação. Pode ter 
comportamentos masculinos na atual polaridade, 
mas, em relação ao sexo, não consegue se domar 
porquanto está ainda sob a influência daquele 
vício.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• “É exatamente entendendo o corpo com que está, 
agora, revestido e as funções desse corpo, que o 
Espírito é convidado a se manter integralmente e 
dignamente sob o patrimônio dessa polaridade.  

• “Entretanto, compreendemos que a questão é 
ainda mais complexa, porquanto há aqueles que, 
não conseguindo desfazer-se da viciação sexual, 
buscam outros parceiros e estão, ainda, em 
processos de depravação. É muito importante 
salientar que homossexualidade não é depravação, 
é uma expiação.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

• “Respondemos na questão de número 2, que a 
depravação é caracterizada pelo sexualismo, ou seja, 
o culto ao sexo de forma indevida. A depravação 
pode acontecer tanto no heterossexualismo quanto 
no homossexualismo. O importante é analisar na 
ótica que a vida nos convida. É que muitos de nós 
ainda pensamos que devemos seguir aquilo que nós 
desejamos do ponto de vista individual, egoísta. 
Porém, a Natureza tem as suas Leis e a Vida também 
tem uma proposta. É preciso avaliar com bastante 
acuidade o que a Vida quer nos ensinar com isso.  

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS 

•  “Não é por acaso que um Espírito reencarna 
num determinado corpo e também não deve 
ser por acaso que ele está em um processo 
tão diferente do que, muitas vezes, gostaria 
de estar. É importante vincularmos as 
questões íntimas ao infinito da vontade de 
Deus, que sabe bem, melhor do que os 
homens, o que é necessário para a sua 
evolução.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• “Para o Espírito tentar negar a 
sua homossexualidade é 
danoso, tanto quanto querer 
impor-se o homossexualismo 
é muito danoso.”  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

A EXPLICAÇÃO DE COMO ACONTECE A 
HOMOSSEXUALIDADE COM BASE NAS 

SUBPERSONALIDADES PROVENIENTES DE 
EXPERIÊNCIAS VIVIDAS EM OUTRAS 

REENCARNAÇÕES 

• Livro Eu, Espírito Imortal – Honório – 
capítulo 1, 3 e 5 –  psicografia do 
médium Afro Stefanini II – Editora 
Espiritizar: 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

 

• “Ao tomar características próprias pela 
Lei da Reencarnação, o ego adaptou-se 
às várias existências com as novas 
roupagens e posições diversas, que 
traçou diante dessas experiências na sua 
capacidade de formular as diferentes 
subpersonalidades em cada existência 
corporal. 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• “O processo intrincado dessa adaptabilidade 
que o ego formulou nas diversas 
subpersonalidades pelas experiências das vidas 
sucessivas é, na realidade, um processo de 
busca do Espírito para alcançar a própria 
consciência imortal e desvelar a autêntica 
identidade imperecível. Essa identidade não 
está sujeita às mudanças pueris da vida 
material e permanece como identidade real do 
ser humano dentro ou fora do corpo. 

 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• “Quando o ego se utiliza da sua energia para se 
fixar na realidade exterior, cria a ilusão da 
personalidade, que se fixa na presente 
reencarnação. 

• “Temos do ponto de vista transconsciencial uma 
forma diferente de ver-se o ego na busca de 
proteção da identidade e na tentativa de 
transformar a personalidade na identidade como 
forma de sobre-existir no plano físico, mesmo 
sendo transitório ao que é imortal e permanente 
na alma. 

 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• “As personalidades sucessivas são formas 
adaptadas da intrincada construção da identidade 
real, sendo que a contribuição do ego é 
mecanismo plenamente natural dentro da Lei de 
Evolução intelecto-moral. 

• “Compreendemos, no entanto, que, na maioria 
dos casos, é o mau uso do livre-arbítrio que 
estabelece os abusos da energia egoica, 
transformando as paixões em vícios, transgredindo 
as Leis Divinas e deturpando a verdadeira função 
evolutiva do ego na realização da plena 
identidade.” 

 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• [...] 

• “Há reencarnações que marcam mais a 
psicologia do Ser moral, seja por questões 
traumáticas ou por situações de alta 
projeção do ego, infundindo na 
personalidade uma fixação da posição em 
que o Espírito ocupava, além de ampliar o 
seu apego a persona transitória, que já se 
esvaiu nos segundos efêmeros da vida 
terrestre. 

 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• “O Ser Espiritual apegado à sua 
transitória personalidade do passado 
longínquo guarda as impressões das 
quais se sentiu atraído, mas outras 
reencarnações se apresentaram na 
condição de professoras do desapego 
para modificar completamente a posição 
e as condições da reencarnação anterior.  

 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• “Neste caso, o Espírito pode 
permanecer, mesmo assim, 
intensamente apegado e cristalizado 
na personalidade em que se sentiu 
mais simpático e atraído pelas 
injunções egoicas do comportamento 
ou caso ocorra algum impacto 
emocional.” 

 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• [...] 

• “A vida psíquica está sendo regulada pelas 
temperaturas das provas que o Espírito passa 
em todos os instantes. As subpersonalidades 
das várias existências ou a personalidade da 
existência atual, que também atrai meandros 
das outras personalidades em nível mais sutil 
é o mecanismo de auxílio, estímulo e proteção 
da própria identidade essencial do Ser imortal. 

 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• “A frase conheça-te a ti mesmo é de cunho 
literalmente terapêutico e não apenas uma 
análise destituída de aplicabilidade 
medicinal. A capacidade que o Espírito 
desenvolve no autoconhecimento fomenta a 
descoberta da identidade, que é plena de 
saúde. Os módulos mentais ou circuitos 
neurocerebrais da alma modificam-se pelas 
frequências equilibradas da identidade por 
sobre a personalidade. 

 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• “A personalidade adoece e possui 
conflitivos mecanismos que 
geram nos sentimentos as muitas 
doenças emocionais. A 
identidade é sempre saudável e 
promotora de equilíbrio 
psicobioespiritual. 

 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• [...] “Com o desenvolvimento do discernimento 
intelecto-moral do ser humano, a compreensão dos 
mecanismos do ego torna-se mais evidente, e a 
capacidade de estabelecer as escolhas conscienciais 
com o fito de servir à Lei de Progresso, com esforço 
moral e consciência de si mesmo, faculta ao 
indivíduo a realização de sua vera finalidade 
evolutiva no corpo, que é o aproveitamento de 
todos os recursos biológicos, psicológicos, 
sociológicos, antropológicos e, principalmente, 
espirituais para a sua ascensão integral.  



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• “E esse discernimento maduro somente 
se faz praticável quando o indivíduo 
toma o hábito da autoinvestigação 
moral para descobrir, em cada indício da 
sua personalidade, a ramificação dos 
movimentos obscuros do ego, que busca 
se adaptar à força da própria tendência 
em se apegar no externo e material.” 
 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

• *...+ “Aos espíritas em particular essa posição 
pessoal de se apegar a dado ponto da história 
reencarnatória é tão incoerente quanto 
desnecessária. Valioso é poder construir sempre 
um processo de libertação psicológica das 
tendências egoicas e diluir o quanto possível a 
importância personalista para se fixar na 
importância espiritual. Essa importância pessoal 
está calcada na ignorância de si mesmo, que se fixa 
na persona e não no indivíduo imortal, que é de 
fato.” 

 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  
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MULHER QUE TRAZ 
UMA OU MAIS 

SUBPERSONALIDADES 
MASCULINAS 

PRODUZIDAS PELA 
VICIAÇÃO NO 

HETEROSSEXUALISMO 
EM OUTRAS 

REENCARNAÇÕES 

MULHER QUE TRAZ 
UMA OU MAIS 

SUBPERSONALIDADES 
MASCULINAS 

PRODUZIDAS PELA 
VICIAÇÃO NO 

HETEROSSEXUALISMO 
EM OUTRAS 

REENCARNAÇÕES 

ATRAÇÃO 

SEXUAL 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO – CAUSAS E EFEITOS  

SUBPERSONALIDADES 
MASCULINAS DO PASSADO 

PERSONA FEMININA  
ATUAL 

SER ESSENCIAL 

SUBPERSONALIDADES DO 

PASSADO NAS QUAIS O 

ESPÍRITO INFRINGIU AS LEIS 

DIVINAS 

ENFERMAS 

PERSONA FEMININA ATUAL 

QUE TEM COMO OBJETIVO 

AUXILIAR AS 

SUBPERSONALIDADES DO 

PASSADO 

ENFERMEIRA 

ESPÍRITO IMORTAL EM SUA 

ESSÊNCIA QUE É O REAL 

CONDUTOR DE NOSSA VIDA 

MÉDICO 



A HOMOSSEXUALIDADE 

COMO UM PROCESSO DE 

EXPIAÇÃO 



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE 

EXPIAÇÃO 
• L.E. 262 a) - Quando o Espírito goza do livre-arbítrio, a 

escolha da existência corporal dependerá sempre 
exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe 
pode ser imposta, como expiação, pela vontade de 
Deus? 

• “Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, 
pode impor certa existência a um Espírito, quando este, 
pela sua inferioridade ou má-vontade, não se mostra 
apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando 
vê que tal existência servirá para a purificação e o 
progresso do Espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de 
expiação.” 



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE 

EXPIAÇÃO 
• L.E. 984. As vicissitudes da vida são sempre a 

punição das faltas atuais? 

• “Não; já dissemos: são provas impostas por Deus, ou 
que vós mesmos escolhestes como Espíritos, antes 
de encarnardes, para expiação das faltas cometidas 
em outra existência, porque jamais fica impune a 
infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de 
justiça. Se não for punida nesta existência, sê-lo-á 
necessariamente noutra. Eis porque um, que vos 
parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu 
passado.”  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE 

EXPIAÇÃO 
• O Céu e o Inferno, 1ª. Parte capítulo 7 item 

16º - “O arrependimento, conquanto seja o 
primeiro passo para a regeneração, não basta 
por si só; são precisas a expiação e a 
reparação. 

• “Arrependimento, expiação e reparação 
constituem, portanto, as três condições 
necessárias para apagar os traços de uma 
falta e suas consequências.  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE 

EXPIAÇÃO 

• “O arrependimento suaviza os travos 
da expiação, abrindo pela esperança 
o caminho da reabilitação; só a 
reparação, contudo, pode anular o 
efeito destruindo-lhe a causa. Do 
contrário, o perdão seria uma graça, 
não uma anulação.” 



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 27 – Entendemos, 
pelas questões anteriores, que a homossexualidade é uma 
expiação para o Espírito que faliu na área da sexualidade 
em outras reencarnações. Em todos os casos, as 
experiências serão na polaridade oposta que o Espírito 
faliu, ou seja, o Espírito que faliu como mulher renascerá 
em corpo masculino com o psiquismo feminino para 
aprender as experiências da polaridade feminil e vice-
versa, reeducando-se pela dor da inversão sexual? Ou 
pode acontecer de um Espírito ter falido na polaridade 
masculina e renascer como homem, mas com psiquismo 
feminil que o levaria a sentir atração sexual por outros 
homens? 



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• “Não é regra inevitável que o 
Espírito tenha, obrigatoriamente, de 
reencarnar de pronto na polaridade 
oposta. É uma experiência que o 
Espírito passará, com certeza, se 
ainda não conseguiu a aquisição do 
equilíbrio fundamental da sua 
sexualidade.  

  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• “Pode acontecer que o Espírito 
reencarne na próxima existência, na 
mesma polaridade que não soube 
aproveitar devidamente e, como 
sequência de aprimoramento, ele 
dará a si a oportunidade para mais 
uma vez se aprimorar e se valorizar 
na mesma polaridade.  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• “Obviamente, o circuito interno da mente 
viciada, se não foi devidamente trabalhado, 
vai novamente adquirir débitos maiores e, 
nesse processo, a Lei da Evolução pede que o 
Espírito reencarne no corpo de polaridade 
oposta para passar por experiências que 
somente aí lhe darão um cunho real para 
valorizar as polaridades, as duas de maneira 
integral e saudável.  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• “Isso nos faz pensar o quanto a misericórdia de 
Deus é imensa, para que o Espírito adquira 
experiência e, com isso, consiga crescer 
verdadeiramente. Se não fosse assim, o Espírito 
passaria pela mesma polaridade de múltiplas 
formas e de múltiplos erros, apenas idealizando-se 
corrigir, mas é com a experiência da polaridade 
oposta que ele consegue, verdadeiramente, 
compreender a natureza dos conflitos que estão 
implícitos nos seus sentimentos.  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• “Não se trata, portanto, de nenhum 
nível de opressão ou castigo da 
divindade, mas a própria Lei de 
Atração sendo experienciada, na 
qual, abusando de uma polaridade, 
o Espírito atrai a outra para que 
aprenda o sentido real da função 
sexual na existência.”  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 26 – Dentro da 
homossexualidade percebemos diferentes graus de manifestação, 
variando da pessoa que sente atração por outra do mesmo sexo, mas 
mantém a sua identidade fisiológica, permanecendo apenas com a 
tendência, sem entrar no homossexualismo; outras que, na mesma 
condição, assumem a homossexualidade ou o homossexualismo; 
outras que mantém a identidade, mas costumam ter alguns trejeitos e 
estereótipos do sexo oposto; outras que se vestem e se comportam 
como o sexo oposto; outras que se sentem prisioneiras no próprio 
corpo, a ponto de odiá-lo e desejarem ardentemente mudar as 
características físicas do corpo para adequarem-no às suas condições 
psicológicas, chegando muitas delas a utilizarem hormônios e fazerem 
cirurgias para tomarem a forma feminina ou masculina. Como 
podemos explicar, espiritualmente, essas diferentes manifestações da 
homossexualidade e do homossexualismo? 



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• “São estágios que o Espírito manifesta dentro da 
experiência daquela polaridade ainda vinculado, um 
tanto mais um tanto menos, às questões do 
homossexualismo.  

• “Uns estão muitos rebeldes e querem fazer do corpo 
aquilo que o seu psiquismo deseja, através de 
deturpações fisiológicas e manifestações de mudança de 
sexo, é como aquele que está numa jaula e se sente de 
tal forma revoltado que quer arrebentar a jaula. Outros 
já estão mais resignados com a experiência e estão 
começando a se transferir da homossexualidade para a 
sexualidade saudável novamente, independentemente 
se masculina ou feminina.  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• “É muito importante compreendermos que o 
Espírito não tem homossexualidade e também 
não tem heterossexualidade. O Espírito possui a 
sua sexualidade essencial, ou melhor dizendo, a 
sua identidade genésica, conforme referido na 
questão de número quatro. 

• “É fundamental compreendermos a questão de 
que é por meio das manifestações interiores do 
Espírito que acontecerão as ações 
comportamentais nas manifestações exteriores.  

 



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• “O Espírito que está a par da sua identidade, que 
mantém e aceita a sua identidade feminina, e que se 
resigna em estar em um corpo na polaridade masculina, 
ou vice-versa, mesmo mantendo uma atração 
homossexual em relação ao sexo, está em estágio em 
que já passou, provavelmente, por outras experiências 
um tanto mais rebeldes e, agora, está mais resignado e 
compreende a sua posição. Já aqueles que querem 
deturpar o corpo, transfigurar-se de maneira estranha, 
estão no outro extremo dessa questão. Estão num 
processo de expiação bastante atroz e ainda não 
aceitam a Lei Divina a conduzi-los para o equilíbrio.”  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• (Lázaro em O Evangelho Segundo o 
Espiritismo capítulo IX item 8 – Obediência 
e resignação)  

• A doutrina de Jesus ensina, em todos os 
seus pontos, a obediência e a resignação, 
duas virtudes companheiras da doçura e 
muito ativas, se bem os homens 
erradamente as confundam com a negação 
do sentimento e da vontade.  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• A obediência é o consentimento da 
razão; a resignação é o consentimento 
do coração, forças ativas ambas, 
porquanto carregam o fardo das 
provações que a revolta insensata deixa 
cair. O pusilânime não pode ser 
resignado, do mesmo modo que o 
orgulhoso e o egoísta não podem ser 
obedientes.  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• Jesus foi a encarnação dessas virtudes 
que a antiguidade material desprezava. 
Ele veio no momento em que a 
sociedade romana perecia nos 
desfalecimentos da corrupção. Veio 
fazer que, no seio da Humanidade 
deprimida, brilhassem os triunfos do 
sacrifício e da renúncia carnal. 



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 
5 – Qual é a importância da sexualidade 
para a saúde integral do ser humano? 

• “Uma importância vital. O ser humano, 
respeitando a sua sexualidade, transfere 
para os arcabouços das células as 
energias vitais de sobre-importância na 
aquisição da saúde integral.  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• “Colocado no corpo para a experiência 
evolutiva e respeitando a sua sexualidade 
temporal naquele corpo, o Espírito se 
conecta com as fontes das leis íntimas da 
matéria, tanto quanto se conecta com as 
fontes íntimas dos funcionamentos orgânicos 
e, também, estamos falando em termos de 
perispírito, porquanto o perispírito, dada a 
necessidade do Espírito, molda o corpo físico 
com as suas características. 



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• “Quando se respeita a sexualidade, 
consegue-se, por meio de esforços, 
verificar o valor deste maravilhoso e 
único experimento, ou seja, o corpo, 
naquela reencarnação. A partir 
disso, o Espírito sente imenso prazer 
e gratidão pelas manifestações que a 
vida lhe oferece.  

 



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• “A sexualidade, obviamente, não exime o Espírito 
das suas necessidades de verificar suas questões 
de ordem moral, no que se refere à construção da 
sua identidade genésica. Acontece que, mesmo em 
determinados corpos, o Espírito ainda pode se 
sentir rebelado quanto à experiência que está a 
sua frente. Pode, por exemplo, aceitar que está 
num corpo masculino ou feminino, mas não aceita 
a necessidade de se portar de maneira masculina 
ou feminina e acaba, muitas vezes, se desviando, 
um tanto quanto, da proposta que a Providência 
Divina lhe confere.  



A HOMOSSEXUALIDADE COMO UM PROCESSO DE EXPIAÇÃO 

• “Isso não significa que não deva expressar as fontes da 
sensibilidade ou as fontes da razão mesmo em corpos 
distintos. Estamos falando do comportamento exagerado 
que, muitas vezes, acontece e que demonstra a necessidade 
de o Espírito se recompor e aproveitar a experiência 
naquele corpo para aprender com a sexualidade inerente 
àquela experiência, o que lhe dará muita paz e lhe 
promoverá saúde psicológica, emocional e também física, 
haja vista que, superando esses conflitos e aceitando o 
corpo que tem, num sentimento de entrega verdadeira, o 
Espírito não se rejeita, ou melhor, não rejeita a casa corporal 
em que temporariamente está e, assim, ele se sente mais 
pleno e mais livre para agir em favor do desenvolvimento 
dos sentimentos.”  



A SUBLIMAÇÃO DA 

HOMOSSEXUALIDADE PELA 

DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-

expiação 
 
 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• Conexão profunda com a Lei de Amor, 
Justiça e Caridade 

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 
30 – Quando alguém traz uma tendência 
para a homossexualidade como deverá 
se sentir e agir, levando-se em conta a 
transitoriedade das experiências no 
corpo físico para o Espírito imortal?  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Primeiramente, é fundamental que o 
Espírito de sinta naturalmente um filho de 
Deus, merecedor de todo o respeito e de 
toda a consideração por todos os irmãos em 
Humanidade. Sentir-se um indivíduo pleno 
de possibilidades para conquistar a felicidade 
mediante os mesmos padrões de integridade 
ética e honradez que a sociedade formula 
aos heterossexuais.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Com base nesse sentimento, o Espírito é 
convidado a considerar a 
homossexualidade como uma experiência-
expiação e formular a si mesmo uma 
proposta que lhe conceda, na intimidade, 
a paz de consciência. Essa proposta não 
está diretamente ligada à relação sexual 
em primeira instância, mas, a sua 
dignidade sexual.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “A dignidade sexual pressupõe o 
exercício da castidade moral que 
significa dignidade sem ou com parceiro, 
ou seja, apenas a relação monogâmica, 
fiel, verdadeiramente calcada na 
caridade pode dar ao homossexual o 
mínimo para que ele se sinta íntegro, 
consigo mesmo.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Entretanto, a relação monogâmica homossexual é 
uma proposta secundária. Já dissemos, 
anteriormente, que o homossexual é convidado a 
utilizar as suas energias genésicas para o estímulo do 
Bem maior em relação à coletividade, enriquecendo o 
tempo que ele tem para a aquisição do pensamento 
nobre e daquilo que ele possa auxiliar já que não 
sente as necessidades fisiológicas da mesma maneira 
que os heterossexuais se postam. Dizemos da mesma 
maneira, porque existem as necessidades fisiológicas, 
sim, tão presentes quanto nos heterossexuais com ou 
sem família constituída.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Entretanto, ao homossexual há um 
desafio peculiar. A sua psicologia e a 
forma como ele lida com a sociedade 
e a sociedade lida com ele, formula-
lhe um padrão de pensamento 
diferente que lhe conduzirá a fazer 
escolhas diferentes.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “A melhor escolha é agir com foco na sua 
própria autoiluminação, aproveitar que se 
sente ligado a uma sexualidade diferente da 
natureza do corpo e desenvolver o 
sentimento íntimo de amor fraterno, de 
amor social, de amor solidário que lhe 
permita consagrar-se às realizações do 
pensamento e do sentimento nas múltiplas 
esferas do conhecimento humano.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Não queremos taxar nenhuma regra de 
conduta e nem dar qualquer decreto aos 
que se sentem ligados à 
homossexualidade. No foro íntimo de 
cada Espírito compreendemos bem que 
há conflitos, anseios e expectativas, mas 
somos de parecer que o corpo é 
transitório e as relações corporais físicas 
também o são.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “A maior necessidade do Espírito imortal, 
seja no campo da homossexualidade ou da 
heterossexualidade, aqui, classificamos 
também sob a ótica dos vícios de ambas as 
classificações, ou seja, do homossexualismo 
e do heterossexualismo, quando há o culto 
ao sexo, de forma alguma essa necessidade é 
o contato sexual. Isso deve ser repensado 
com profundidade.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “O que o Espírito mais anseia no íntimo da consciência é 
a plenificação psicológica, a plenificação emocional e 
consciencial. Para isso, há muitos recursos que a vida 
oferece, entre esses, o recurso do desprendimento de si 
mesmo em favor dos interesses da coletividade. Nisso, o 
Espírito encontrará as fontes de prazer, de completude, 
de plenitude que por mais haja uma relação sexual, seja 
hetero ou homo, plenificada, há alegrias que só existem 
quando o Espírito se entrega plenamente à coletividade 
humana.  

• “Eis o convite-proposta e o caminho!”  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

DOAÇÃO À COLETIVIDADE NO PROJETO ILUMINATIVO DE 
JESUS POR MEIO DO CONSOLADOR 

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 25 – No livro Sexo 
e Obsessão de Manoel Philomeno de Miranda, psicografia 
de Divaldo Pereira Franco, há uma dissertação em que o 
Dr. Bezerra de Menezes diz: “Face aos processos 
evolutivos, muitos Espíritos transitam na condição 
homossexual, o que não lhes permite comportamentos 
viciosos, estando previsto para o futuro, um número tão 
expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, 
sociólogos, pedagogos, que deverão investir melhores e 
mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da 
sua conduta sexual.” 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• Observa-se, realmente, na atualidade, um aumento 
do número de pessoas com manifestações 
homossexuais, masculinos e femininos. Muitas 
pessoas, no Movimento Espírita, têm dito que essa 
seria uma forma natural de se exercitar a sexualidade 
e que faria parte da evolução do Espírito, programada 
por Deus, constituindo-se em uma forma de ser da 
futura Humanidade. Como podemos entender esse 
aumento do número de homens e mulheres com 
tendências homossexuais em vários níveis? Quais são 
as causas espirituais dessa ampliação? 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Há uma confusão sobre uma programação 
de Deus e a consequência do que fazem os 
homens e suas gerações. É claro que o 
aumento dos homossexuais no mundo tem a 
ver com a necessidade de muitos Espíritos 
quando estagiaram na heterossexualidade 
terem se viciado e agora estão retornando, 
convidados à expiação, para aprender a 
serem dignos na polaridade que estão.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Isso nos pede para entendermos o 
conjunto das coisas e não uma análise 
estrita sobre uma coisa, apenas. O 
aumento não tem a ver com uma 
programação em si, mas é a 
consequência das existências passadas, 
que agora retornam nas atuais gerações 
pedindo reparações e atenção.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Alguns desses indivíduos conseguirão, 
obviamente, colocar a sua função 
genésica a serviço da coletividade, 
outros talvez possam novamente se 
viciar, infelizmente, ainda mais, por 
conta dos estados interiores e por conta 
da depravação sexual quando ainda 
estagiavam no heterossexualismo. Eis a 
questão!  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “O ponto essencial tem a ver com o estado em 
que o Espírito está. O Espírito é convidado a se 
utilizar da experiência-expiação para 
transformar isso em experiência-aprendizado 
e, com isso, em uma conquista-êxito.  

• “Como isso se dá? Muitos Espíritos 
encarnados estão sendo convidados a 
manifestar a dignidade através das relações 
afetivas, quer sejam elas heterossexuais ou 
homossexuais.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Dizemos convidados a manifestar a 
dignidade porque essa questão tem a 
ver com o fato de que muitos desses 
indivíduos já terem utilizado mal o 
livre-arbítrio nessa área e agora 
recebem o convite para começarem a 
trabalhar intimamente questões de 
ordem afetiva.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “É bem verdade que entre a perversão 
sexual e a fidelidade, estando no estado 
da heterossexualidade ou mesmo da 
homossexualidade, o mais importante é 
a fidelidade. Sabemos que muitos 
homossexuais, na Terra, vivem de 
maneira digna, uns com os outros, 
respeitando-se, enquanto casal 
homoafetivo.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Todavia, no núcleo das necessidades maiores, o 
Espírito é convidado a utilizar a experiência da 
homossexualidade para viver para a coletividade. 
Já que estão numa polaridade inversa em que 
transitam, temporariamente, é muito grande o 
número de Espíritos que poderiam auxiliar a 
coletividade se canalizassem todo o seu empenho 
nisso. Como não sentem as funções da 
paternidade, da maternidade de maneira biológica 
como os outros que estagiam na questão da 
heterossexualidade.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “É fundamental que o Espírito aprenda a 
colocar-se como agente da obra coletiva da 
criação. 

•  “Portanto, o Espiritismo compreende, desta 
maneira, que sendo os Espíritos viajores do 
Universo e sendo convidados a sermos todos 
nós agentes de Deus na criação, o mais 
importante é aproveitarmos a experiência para 
adquirirmos o máximo de desenvolvimento de 
nossos potenciais divinos.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Se nós pudermos, dentro dessas experiências-
aprendizado, construirmos, na coletividade, uma 
geração melhor, estaremos aprendendo, com 
profundidade, a vontade de Deus.  

• “É certo que muitos Espíritos, que hoje estagiam na 
experiência homossexual, estão conseguindo, com 
esforços hercúleos, trabalhar pela coletividade, para 
construir uma Humanidade mais segura, mais feliz, 
mais serena, para eles mesmos e para os outros. Esses 
são exemplos que devem ser seguidos pelos Espíritos 
em qualquer estágio sexual que estiverem. 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Aqueles que ainda não estiverem se 
sentindo na condição de manter a sua 
vida a favor da coletividade e quiserem 
buscar um relacionamento homoafetivo, 
busquem, antes de tudo, a dignidade da 
fidelidade e não as trocas indevidas que 
só vão gerar, mais tarde, novamente a 
dor, novamente a perturbação.”  
 

 

 

 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

A RENÚNCIA CONSCIENCIAL PARA SUBLIMAR A HOMOSSEXUALIDADE, 
ENTREGANDO-SE AO PROJETO ILUMINATIVO DE JESUS POR MEIO DO CONSOLADOR 

• O QUE É VERDADEIRAMENTE RENÚNCIA   

• É fundamental ressignificar a ideia que renunciar 
significa perder algo. No caso perder a oportunidade 
dos relacionamento sexuais.  

• Renunciar significa sim abster-se das relações sexuais 
para ganhar algo muito maior, ou seja a sublimação 
das causas que geraram a expiação. Canalizar as 
energias da sexualidade para a criatividade para poder 
doar-se ao Projeto Iluminativo de Jesus para o 
planeta. 

 

 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• Conexão profunda com as Leis de Amor, 
Justiça e Caridade, de Liberdade, de 
Permissão, do Dever e do Mérito. 

• Então disse Jesus aos seus discípulos: Se 
alguém quiser vir após mim, renuncie-
se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, 
e siga-me. Mateus 16:24 

 

 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• Texto extraído do livro Parábolas Terapêuticas II – 
Parábola da Torre Inacabada, exegese do Mentor 
Honório: 

• A renúncia consciencial é fruto de uma decisão 
responsável em favor da própria elevação espiritual. 
Na época de Jesus e nos primórdios do Cristianismo, 
essa virtude foi profundamente compreendida e 
praticada na sua mais elevada concepção, a ponto de 
as pessoas entregarem as suas vidas em holocausto 
por amor a Jesus, a se doarem em apostolados de 
amor, como  Pedro, João, Maria de Magdala e Paulo 
de Tarso. 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• Renunciar, psicologicamente, significa 
“colocar-se decisivo”, isto é, posicionar-se de 
forma decisiva diante de uma situação 
desafiadora. É um reforço do termo enunciar, 
que significa essencialmente colocar às 
claras uma ideia. A renúncia, portanto, é 
uma atitude proativa, profundamente 
corajosa, e que tem por finalidade uma 
edificação permanente dos valores essenciais 
no coração. 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• A renúncia consciencial tem como objetivo superar 
o apego à personalidade egoísta e egocêntrica,  
buscando o autoencontro em um processo de 
individuação. 

• A personalidade, termo que vem do latim persona, 
é resultado dessas experiências e relações 
exteriores que temos ao longo de sucessivas 
reencarnações. A individuação, por seu turno, é o 
Ser Espiritual na sua sublimação autêntica daquilo 
que de fato é: Espírito imortal.  

 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• Quando exercitamos a renúncia real, 
transcendemos as questões do parecer 
e nos dirigimos para o reino do Ser, 
sem máscaras, sem influências 
exteriores, conectados profundamente 
com o Ser Essencial que somos e com 
Deus, num processo de expansão da 
consciência.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• Levar a cruz é símbolo do ato de consciência do 
discípulo em direção ao Mestre. Para isso é 
necessário renunciar às questões puramente 
mundanas, estando no mundo sem ser do mundo. 
O cristão verdadeiro será alguém diferente dos 
outros, não por viver alienado do mundo, mas por 
sua consciência de que este mundo é transitório e 
que o sentido da vida está em tomar consciência 
das Leis Divinas ínsitas em si, tornando-se 
efetivamente um aprendiz do grande Mestre Jesus. 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

SUBLIMAÇÃO PELA ANIMA-AFETIVIDADE OU ANIMUS-AFETIVIDADE 

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 24 – Muitos 
psicólogos, sexólogos e psiquiatras têm estimulado 
o relacionamento homossexual com o argumento de 
que a pessoa tem o direito de ser feliz como lhe 
aprouver e que ela deve liberar todos os seus 
impulsos, sendo o impulso homossexual natural e, 
simplesmente, uma questão de opção. Como 
podemos ver essa realidade no aspecto espiritual? 
Quais são as implicações da prática do 
homossexualismo para o Espírito?  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Estudiosos do comportamento humano que 
estimulam seus pacientes à prática do 
homossexualismo não compreendem ainda a 
função do Espírito imortal na matéria. Mantêm-
se aferrados às ideias materialistas, que se 
fundamentam nas teorias da libido. Acredita-se, 
com base nessas ideias, que os problemas 
humanos devam ser solucionados e sanados 
somente com base nos parâmetros estudados 
pelos teóricos da matéria.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “O fato é que não se deve nem estimular a 
prática do homossexualismo e nem condenar os 
homossexuais. Uma coisa é a homossexualidade, 
outra coisa é a prática do homossexualismo.  

• “O Espírito nessa polaridade, com tendências à 
homossexualidade, é o Espírito perfeitamente 
digno de todo o respeito, de toda a consideração 
e deve estar inserido em todas as atividades 
normais da sociedade, tanto quanto nas 
atividades espirituais.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Não é porque a sua tendência é homossexual 
que o indivíduo deve ser considerado 
desprezível. Isso já passa a ser uma infração à 
Lei de Justiça, Amor e Caridade, mas estimulá-lo 
à prática do homossexualismo é, também, uma 
infração à Lei de Justiça, Amor e de Caridade, 
porque a experiência na homossexualidade, 
conforme vimos, é justamente para o respeito 
profundo pela polaridade e por suas questões 
íntimas.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “A ideia de estimulá-lo a essa prática em 
nada corresponde com o movimento 
saudável, porquanto não é a prática 
homossexual que vai fazer com que ele se 
sinta pleno e realizado, tanto quanto não é a 
prática heterossexual que faz alguém feliz. O 
que faz o indivíduo feliz é a entrega afetiva, a 
prática afetiva a si mesmo, ao outro, e em 
relação à Vida.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Sobre essa questão devemos estudar pontos muito 
importantes. É que existe no indivíduo uma grande 
diferença entre anima-afetividade, animus-
afetividade e homossexualidade e 
heterossexualidade.  

• “A anima-afetividade se expressa por meio das 
qualidades da polaridade feminina e a animus-
afetividade se expressa por meio das qualidades da 
polaridade masculina. Então, em essência, o Espírito 
possui essas duas formas de afetividade. Nada tem a 
ver com a questão sexual.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “A anima-afetividade e a animus-
afetividade são os pontos essenciais do 
Espírito. Quando a criança olha a mãe e 
nela se debruça em admiração profunda, 
ela está tendo uma experiência de anima-
afetividade, quando a criança se debruça 
na figura heroica projetada do pai, está 
tendo uma experiência de animus-
afetividade.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Quando entra na questão sexual, é 
porque essa afetividade foi, de certa 
forma, distorcida, deturpada e aí entrou 
questões do conflito do Espírito. Então, 
o Espírito, na polaridade masculina, tem 
a chamada homoafetividade, ou seja, o 
interesse por outro do mesmo sexo, e 
nesse ponto há a atração sexual.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “O homossexual feminino é convidado a 
desenvolver a anima-afetividade e o 
homossexual masculino a animus-
afetividade e não a homoafetividade do 
ponto de vista sexual, mas é considerar o 
outro como seu amigo, seu irmão,  seu 
fraterno, porque é a afetividade que dissolve 
os conflitos da sexualidade, seja para os 
heterossexuais ou homossexuais.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “O mais importante não são os tabus que, muitas 
vezes, a sociedade coloca, mas é compreender as 
funções espirituais de cada coisa.  

• “O transbordar do homossexualismo não realiza o 
indivíduo, tanto quanto o transbordar do 
heterossexualismo em viciações também não 
realiza o indivíduo. O que realiza o indivíduo é 
colocar a afetividade no padrão de suas emoções, 
no padrão dos relacionamentos como Espírito 
imortal e não nos padrões colocados na matéria.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Aquele que busca o outro a partir de fixações 
mentais de ordem apenas material, acreditando que 
esse outro possa realizá-lo, de uma forma ou de 
outra, sexualmente, em engrenagem homossexual 
ou heterossexual, ainda não compreendeu a função 
dos relacionamentos humanos.  

• “A função primordial dos relacionamentos humanos 
é a conquista da mentalidade emocional, da 
estrutura emocional no Ser, e o Espírito é convidado 
a desenvolver isso em padrões de afetividade.  



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• “Portanto, a melhor forma de desenvolver-se as 
potências genésicas de Deus é desenvolvendo a 
afetividade que pode ser anima-afetiva ou animus-
afetiva para evoluir depois numa só afetividade, que 
é a afetividade integral do Espírito imortal.  

• “Como Jesus nos ama? Difícil responder essa 
questão, mas de uma coisa sabemos bem: Ele não 
olhava as polaridades, olhava o indivíduo de forma 
integral apesar de se relacionar com as suas 
polaridades. Sendo assim, Jesus nos ama como nós 
somos.”  

 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• Sexualidade e Saúde Espiritual Capítulo 4 – 
Sexualidade, sexualismo e as Leis Divinas 

• A homossexualidade é um processo expiatório 
decorrente do abuso do heterossexualismo. 
Trata-se de um convite para a pessoa retornar 
ao cultivo da sexualidade respeitosa. Ao 
renascer em um corpo diferente da sua 
psicologia, o Espírito é convidado a 
desenvolver a afetividade: autoafetividade e 
aloafetividade.  

 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• A mulher heterossexualista contumaz, por várias 
existências, renasce em um corpo masculino para 
cultivar a animus-afetividade, ou seja, aprender a 
ver os homens não como objetos de prazer, mas 
como companheiros-irmãos de marcha evolutiva. O 
Espírito, nessa condição, é convidado a desenvolver 
a abstinência, canalizando as energias sexuais para a 
amizade aos homens, sem querer usá-los para obter 
prazer, por isso, é convidado a servir à coletividade. 
Caso não consiga a prática da abstinência, a relação 
dever ser homoafetiva monogâmica e respeitável. 

 

 



A SUBLIMAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE PELA DOAÇÃO À COLETIVIDADE – 

ressignificando a experiência-expiação 

• O mesmo acontece com o homem 
heterossexualista contumaz, que renasce em 
um corpo feminino para cultivar a anima-
afetividade, aprendendo a ver as mulheres não 
como objetos de prazer, mas como 
companheiras-irmãs de evolução. Da mesma 
forma, o Espírito é convidado a servir à 
coletividade, admitindo-se, caso não consiga a 
prática da abstinência, a relação homoafetiva 
monogâmica e respeitável. 



A RELAÇÃO  

HOMOAFETIVA 



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• Reflexões com base nas Leis de Amor, Justiça 
e Caridade, de Liberdade, de 
Responsabilidade e de Causa e Efeito 

• 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.” 



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• 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.  



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• Sexualidade e Saúde Espiritual Questão 28 – Na 
questão de número 5, com o tema sexualidade e 
saúde integral, abordou-se a importância de o 
Espírito encarnado respeitar a sexualidade 
temporal daquele corpo para que haja a saúde 
integral, bem como a questão da rebeldia em não 
aceitar o corpo que ele habita transitoriamente, 
portando-se de maneira feminina em um corpo 
masculino e masculina em um corpo feminino, 
desviando a proposta que a Providência Divina lhe 
confere.  



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• Que relação tem isso com a 
prática da homossexualidade? 
Haveria alguma repercussão para 
a saúde integral do Ser a prática 
efetiva da homossexualidade, 
como possíveis danos ao 
perispírito ou outros problemas? 



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• “A prática da homossexualidade 
deve ser considerada conforme as 
conquistas morais de cada ser 
humano. De maneira nenhuma, a 
Providência Divina impõe a 
abstinência ou o abuso das 
faculdades sexuais.  



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• “O ser humano é convidado, antes de 
tudo, ao desenvolvimento ético dos 
sentimentos na área da sexualidade. A 
prática da homossexualidade é uma 
manifestação da escolha do Espírito 
reencarnado diante de suas ânsias no 
âmbito do sentimento, bem como os 
seus anseios psicológicos.  



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• “Não está ligado diretamente à Lei 
de Reprodução, nem à Lei de 
Proximidade entre as polaridades 
opostas. Entretanto, no ser humano 
tem características psicológicas 
muito profundas e de maneira 
nenhuma é vista sob a égide de 
condenação.  



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• “Entretanto, é útil esclarecermos que a prática 
da homossexualidade, em termos psicológicos, 
só se faz de alguma maneira útil quando o 
Espírito em árduo conflito, grave posição de 
depressão, estado íntimo de desgosto pela vida, 
não consegue, pelos esforços que está 
empreendendo, se utilizar da vida de 
abstinência em favor da coletividade. Nesse 
caso, a sua psicologia pede a companhia de um 
parceiro ou parceira da mesma polaridade.  



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• “É uma etapa pela qual o Espírito 
passa, buscando, com isso, uma 
experiência que não exitosa 
totalmente, porém, necessária para 
que não lhe surjam processos 
conflituosos mais graves no 
sentimento e complicações mais 
danosas à reencarnação.  



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• “O que se torna grave e danoso é a 
forma como essa prática é utilizada. Se 
de forma ética, respeitosa e afetiva 
entre os parceiros, da mesma maneira 
que uma relação heterossexual o 
Espírito pode adquirir, além da 
experiência em si, valores importantes 
para o seu crescimento.  



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• [...] 

• “A Lei de Misericórdia sempre oferece aos Espíritos 
a possibilidade de poder reparar os seus 
equívocos, atuando intimamente nos códigos da 
consciência sem que haja a necessidade nenhuma 
de complicações. Essa Lei leva em conta também 
os anseios que cada pessoa possui de ser feliz, 
entretanto, a Lei de Justiça estabelece que, para a 
aquisição da verdadeira paz no coração, é preciso 
agir com justiça em todos os pontos do 
comportamento.  



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• “Se a questão sexual se transformou em um 
tormento para o Espírito, cabe a ele o 
máximo de esforço para transcendê-la e se 
não o conseguir pelas vias do trabalho íntimo 
do amor à coletividade, do trabalho de 
regeneração em prol das suas próprias forças 
genésicas, que seja digna a união entre 
Espíritos reencarnados na mesma 
polaridade.”  

 



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

PRÁTICAS HOMOSSEXUALISTAS NA RELAÇÃO 
HOMOAFETIVA 

• Parte da resposta da questão 9 do livro 
Sexualidade e Saúde Espiritual; “*...+ O 
instinto, antes de tudo, é uma manifestação 
das Leis Divinas. É um atributo do Espírito e 
está dentro da Lei, mas não é por isso que o 
Espírito vai sublimá-lo só por entender essa 
verdade.  



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• “Começamos a sublimar os nossos instintos 
sexuais quando nós lhe damos uma importância 
afetiva, seja essa importância afetiva para a 
união com alguém que nos preencha 
sexualmente, e, quando dizemos alguém, é 
respeitando as Leis Divinas, respeitando a nossa 
fisiologia, a nossa estrutura corporal e, quando, 
então, respeitamos isso e damos a atenção 
devida, podemos nos unir, especialmente, em 
termos de afetividade.  



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• “Mas, também é uma atenção 
para que as energias genésicas 
profundas, que estão latentes no 
Espírito, buscando criação, 
possam ser transformadas em 
obras sublimes da inteligência.” 

 

 

 



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• Homossexual feminino – 
utilização de próteses penianas 
para simular relações como se 
fosse homem – intensificação das 
subpersonalidades masculinas 
que o Espírito traz o dever 
consciencial de ressignificar. 

 

 



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

•Homossexual masculino – 
prática do sexo anorretal – 
intensificação das 
subpersonalidades femininas 
que o Espírito traz o dever 
consciencial de ressignificar. 

 

   
 

 



HOMOSSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALISMO 

SENSUALISMO 

SENSUALIDADE 

SENSIBILIDADE 
E  

AFETIVIDADE 

EXACERBAÇÃO DO SENSUAL  

LASCÍVIA – INTENSIFICAÇÃO DA 

VICIAÇÃO DAS 

SUBPERSONALIDADES ANTERIORES 

HOMOSSEXUALISMO  

MANIFESTAÇÃO DOS SENTIDOS 

SENSORIAIS COMO EXPRESSÃO 

DA LIBIDO – ASSUMIR A  

HOMOSSEXUALIDADE NA 

PERSONALIDADE ATUAL PELA 

RELAÇÃO HOMOAFETIVA  

MANIFESTAÇÃO DO SER  

ESSENCIAL LIGADO AO  

PRAZER DE PERTENCER AO 

UNIVERSO.  



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• Nos homossexuais masculinos, além desse 
transtorno psicológico considerável há também 
vários problemas físicos relacionados à prática 
sexual anorretal: 

• Aumento de incidência de câncer de próstata. 

• Aumento de incidência de câncer de ânus e 
reto. 

• Agravamento de problemas com hemorroidas 

• Fissuras anais e retais 

 

 
 

 



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• Fístulas anorretais 

• Incontinência fecal 

• Sangramento anal 

• Espasmo de músculo anal 

• Tendinite do músculo anal 

• Proctite – inflamação da parte interna do 
canal anal 

• Abscesso anal 

 

  
 

 



A RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

• Se houver promiscuidade por pelo menos um dos 
parceiros pode-se acrescentar o risco das doenças 
sexualmente transmissíveis: 

• HIV – AIDS 

• Hepatite B e C 

• Condiloma – Vírus HPV 

• Herpes 

• Gonorreia  

• Sífilis 



HOMOSSEXUALISMO –  

AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS 

DA EXPIAÇÃO 



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

• Sexualidade e Saúde Espiritual parte da Questão 2 
“Sexualismo é o culto ao sexo de forma indevida. É fazer 
do ato sexual e de todas as manifestações da libido uma 
meta, um objetivo falso a ser alcançado. O Ser Espiritual, 
nesse comportamento, deturpa os mecanismos das 
engrenagens emocionais e se entrega apenas para as 
manifestações sensórias, acabando por viciar a si mesmo 
no mecanismo profundo do psiquismo genésico, que lhe 
habita a casa íntima dos sentimentos. Mais tarde, essa 
viciação se complica em fixações muito desequilibradas, 
fazendo com que, ao invés de se preencher, sinta-se 
enormemente vazio.”  



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

• Sexualidade e Saúde Espiritual parte da Questão 
28 - “Se é uma prática homossexual promíscua, 
ligada apenas aos prazeres sensuais, dotado de 
abuso das sensações do corpo muito maior será a 
dor e muito mais extenso será o sofrimento, 
porque, além de estar deslocado de uma 
psicologia em relação ao corpo, está criando 
danosos conflitos aos núcleos que mantêm o 
sentimento equilibrado dentro de si mesmo.  



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

• Núcleo emocional, núcleo afetivo, núcleo 
sentimental, núcleo da própria consciência 
que, prejudicado pelo ato da promiscuidade, 
fará com que o Espírito adentre, em 
próximas reencarnações, em árduas 
expiações, podendo chegar, dependendo da 
extensão do desequilíbrio, a patogêneses e 
patologias de ordem genética sexual.  



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

SÍNDROME DE TURNER 

Pêlos pubianos reduzidos  

ou ausentes Baixa estatura 

Pescoço alado 

• Um cromossomo X 

• Retardamento mental 

• Genitálias juvenis 

• Ovários atrofiados 



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

SÍNDROME DE KLINEFELTER 

• Um cromossomo a mais 

XXY 

• Problemas na fala e leitura 

• Pênis e testículos 

pequenos 

• Ginecomastia 



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

• Estudaremos, a seguir, um caso real extraído 
do livro Sexualidade e Saúde Espiritual de um 
Espírito que deu vazão ao homossexualismo: 

• Depoimento de Targino 

• (No dia 10 de fevereiro de 2014, tivemos o 
depoimento de um Espirito que se 
apresentou com o nome de Targino. Foi uma 
das primeiras pessoas a contrair AIDS no 
mundo) 



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

• Targino: Eu peço permissão para falar como 
foi a minha reencarnação e a minha volta ao 
mundo espiritual. (muito emocionado com a 
voz embargada) 

• Eu fui homossexual. Nasci numa família 
católica no interior de Minas Gerais. Estudei 
em colégio de padres e fui abusado 
sexualmente desde a meninice e, na minha 
adolescência, com a minha tendência, me 
tornei homossexual.  



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

• Fui herdeiro de muitos bens, criado com 
muito mimo pela minha querida mãe e pelas 
irmãs que moravam todas juntas.  

• Já adulto, construí um apartamento ao lado 
da casa de meus pais, onde comecei uma 
vida de devassidão, corrompendo menores, 
viciando-me de todas as maneiras, mas, 
principalmente, no descontrole do sexo 
desvairado. (choro) 



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

• Não percebia a minha revolta contra Deus. Vivi 
um inferno de vida, afastado do Pai, sem 
sentido total de vida espiritual. Foi uma vida em 
que eu não consegui estar no papel de homem. 

• Como tudo estava ficando muito público e, na 
época, estava afetando a minha família, me 
mudei para os Estados Unidos. Lá, sim, a 
promiscuidade atingiu o auge. Ah! se todos 
soubessem! (chora copiosamente) 



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

• Acabei sendo deportado para o Brasil com o 
vírus da AIDS. Fui um dos primeiros a contrair o 
vírus. Voltando ao Brasil, vivendo naquele 
apartamento todo selado, pois ninguém sabia o 
que era aquilo, fui devorado pelo vírus. Eu tinha 
feridas por todo o corpo. (chora copiosamente) 

• Quando desencarnei achei que estaria livre, 
mas como suicida indireto, fiquei preso àquela 
cama durante anos. (chora copiosamente) 



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

• Psicoterapeuta espiritual: Nós 
agradecemos o seu depoimento, 
sabemos que é muito desafiador 
esse depoimento. Você tem toda a 
nossa compaixão, as nossas 
vibrações de carinho.  



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

• Targino: Espero que vocês possam levar esta 
mensagem a todos os homossexuais, mesmo 
àqueles que têm todas as dificuldades como 
as que eu também enfrentei. Que eles 
possam, de alguma maneira, se manterem 
fiéis às próprias consciências. Busquem, de 
algum modo, se voltar para Deus, se 
aconselhar no Evangelho de Jesus, porque o 
sofrimento depois da morte é muito maior. É 
muito maior...  



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

• Muito obrigado pela sua atenção.  

• Espero voltar novamente e quero agradecer 
a todos os amigos, quero chamá-los assim, 
porque eu fui atendido numa reunião aqui, 
há muitos anos. Meu nome é Targino. (Aqui 
o Espírito se refere a um atendimento 
realizado pelo mesmo grupo mediúnico anos 
atrás na sua condição de suicida indireto) 



HOMOSSEXUALISMO –  AGRAVAÇÃO DAS CAUSAS DA EXPIAÇÃO 

• Psicoterapeuta espiritual: Targino, leve 
as nossas vibrações de carinho com 
você, meu irmão. Jesus possa prosseguir 
o envolvendo de amor. 

• Targino: Muito obrigado e desculpem a 
exaltação.  

• Psicoterapeuta espiritual: Muita paz a 
você, meu irmão querido.  
 

 



A REPRESSÃO DA 

HOMOSSEXUALIDADE 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• No final da questão 23 do livro Sexualidade e 
Saúde Espiritual, já estudada, os Mentores dizem: 
“Para o Espírito tentar negar a sua 
homossexualidade é danoso, tanto quanto querer 
impor-se o homossexualismo é muito danoso.”  

• Dentre os depoimentos do livro Sexualidade e 
Saúde Espiritual, há um cujo Espírito reprimiu a 
sua homossexualidade criando um transtorno 
neurótico que persistiu mesmo após a sua 
desencarnação. Estudemos o seu depoimento. 

 

 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• Depoimento de G. P. 

• (No dia 10 de março de 2014 tivemos o 
depoimento de um Espírito que apresentou 
apenas as suas iniciais: G. P. Ele passou a vida 
inteira tentando reprimir a homossexualidade, que 
trazia como expiação para aprender a valorizar a 
sexualidade. Como já estudamos, a 
homossexualidade não é para ser reprimida nem 
para se dar vazão a ela, mas para ser sublimada 
pela doação à coletividade, pela afetividade a si 
mesmo e aos outros) 

 

 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• G. P.: Eu passei a minha vida inteira sublimando.  

• Psicoterapeuta espiritual: Sublimando o quê? 

• G. P.: A minha tendência homossexual. Eu passei 
a minha vida inteira me tratando com médicos, 
com medicamentos. Ah! Eu fui um verdadeiro 
rato de laboratório. Você entende isso? E eu fui 
sublimar na música, mas eu não aguento mais 
tocar música. Dói nos meus ouvidos, olhe as 
minhas mãos como estão!  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• Psicoterapeuta espiritual: E, o que 
você sente? A música lhe ajudou? 

• G. P.: No começo, sim.  

• Psicoterapeuta espiritual: E, qual é o 
seu sentimento em torno da sua 
tendência ao homossexualismo? 

 

 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• G. P.: Moço, as pessoas que tentavam me ajudar 
também tinham a mesma dificuldade que eu. Até 
o médico que tratava de mim. Ele me dava 
remédio para eu me acalmar. Foi uma tortura.  

• Psicoterapeuta espiritual: Você está dizendo que o 
médico também tinha tendência homossexuais?  

• G. P.: É. 

• Psicoterapeuta espiritual: Certo. E o que ele falava 
sobre a questão do homossexualismo? 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• G. P.: Que eu tinha de sublimar. Que era uma 
energia e que tinha que sublimar. E eu 
busquei sublimar na música. Durante muito 
tempo ela me consolou. E, depois, eu acho 
que eu fui enlouquecendo. Eu tocava, tocava, 
tocava... Eu fiquei velho e sei que morri.  

• Psicoterapeuta espiritual: Então, você sabe 
que já desencarnou? 

 

 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• G. P.: Sei, mas eu continuo tocando. 
Você não está vendo o piano aqui. Olhe 
como estão as teclas. (A médium que o 
atendeu descreveu na reunião de 
avaliação que as teclas do piano 
estavam gastas de tanto ele tocar. Os 
dedos sangrando) Eu continuo tocando, 
mas é ensurdecedor. Eu não aguento 
mais.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• Psicoterapeuta espiritual: Perceba, então, que, 
na verdade você não sublimou, não é 
verdade? Procurou fugir do problema usando 
a música. Por isso, sente um horror a ela. Fugir 
é um mascaramento da situação. 

• G. P.: É por isso que eu fujo da música. Eu 
sinto um ódio da música. 

• Psicoterapeuta espiritual: Por que você tem 
ódio da música? 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• G. P.: Porque ela não me ocupa, ela me 
ensurdece.  

• Psicoterapeuta espiritual: Vamos refletir, veja 
se lhe ajuda! Na verdade, você projetou na 
música a mágoa e o ódio que você tem de 
você mesmo por trazer essa tendência 
homossexual e, por não entendê-la, então, 
você achou que a música ia tirar de você essa 
tendência. Isso se torna atormentador.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• G. P.: Porque ela não me ocupa, ela me ensurdece.  

• Psicoterapeuta espiritual: Quando trazemos as 
energias genésicas dessa forma, somos convidados a 
desenvolver uma profunda afetividade por nós 
mesmos e pela coletividade. Somente canalizando 
as energias para a afetividade a si e às pessoas a sua 
volta é que você conseguirá sublimar. Essa tendência 
homossexual aconteceu como um reflexo de abusos 
cometidos em seu passado espiritual. O que nos 
falta hoje, significa abuso ontem. Não é isso que lhe 
dizem os amigos espirituais?  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• G. P.: Não sei. Eu não quis ouvir.  

• Psicoterapeuta espiritual: Mas, você gostaria de 
ouvir?  

• G. P.: Eu preciso. 

• Psicoterapeuta espiritual: O mais importante, 
agora, é você se acolher na condição de Espírito 
imortal, filho de Deus e aprendiz da Vida. Tudo o 
que você viveu lhe serve de aprendizado para 
novas experiências futuras, nas quais você poderá, 
verdadeiramente, sublimar as tendências que traz 
em si. 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• G. P.: Isso é muito confuso.  

• Psicoterapeuta espiritual: Como era a sua mãe? Ela 
lhe entendia em suas dificuldades? (Neste 
momento o psicoterapeuta espiritual sente a 
presença do Espírito que lhe foi mãe na última 
existência)  

• G. P.: Ela sabia da minha dor e me entendia.  

• Psicoterapeuta espiritual: E ela lhe acolhia? 

• G. P.: Sim, mas não sabia me ajudar.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• Psicoterapeuta espiritual: Ela desencarnou 
antes de você, não é mesmo?  

• G. P.: Sim. Vejo uma luz.  

• Psicoterapeuta espiritual: É ela. O que você 
sente ao perceber a presença dela, agora? É 
um refrigério não é, meu irmão? Você 
gostaria de acompanhá-la? 

• G. P.: Sinto-me como uma criança.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• Psicoterapeuta espiritual: Entregue-se a esse 
sentimento, sinta-se novamente criança.  

• (após alguns minutos) 

• G. P.: Ela é uma benfeitora. Vai ajudar a 
todos aqueles que, por outros motivos, 
também estão ali buscando a música como 
uma forma de fuga.  

• Psicoterapeuta espiritual: Vai com Deus! 
Deus lhe abençoe e guarde!  

 

 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• No dia 17 de agosto de 2015 recebemos 
novamente a visita de G.P. para um novo 
depoimento: 

• Estou aqui de volta para falar sobre a minha 
tendência homossexual. 

• Quero dizer que ao invés de permitir 
trabalhar em mim os meus dramas e 
conflitos, deixei me levar pelas angústias do 
preconceito.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• Hoje eu sei quão suave é o amor de Deus que 
me ofereceu as bênçãos dos recursos na 
Terra, a capacidade de me envolver com a 
arte para a minha evolução.  

• Venho, por isso, colocar da minha 
experiência uma reta e clara definição: 
irmãos que passam pela Terra sob à expiação 
da homossexualidade, evitem ao máximo se 
rejeitarem.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• Por que se considerarem criaturas abjetas, se 
foi a própria Providência do amor de Deus 
que permitiu reencarnarem e sentirem os 
desafios de uma existência tão desafiadora 
para a tua intimidade?  

• É porque carregas dentro de ti mesmo um 
preconceito muito grande, um desprezo 
enorme e projetas no que os outros vão dizer 
e na forma como os outros vão te aceitar, as 
tuas próprias angústias.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• Podem reprimir de muitas maneiras, 
mas eu digo por experiência viva, és 
tu a primeira pessoa que deves 
aceitar a tua condição expiatória. Se 
não, com que direito vais exigir aos 
outros a compreensão alheia?  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• De todos os modos e de todas as formas 
que os teus sentimentos conseguirem 
compreender, evitas julgar-te. Mas 
coloca-te no dever de corrigenda e, 
principalmente, de maneira alguma 
culpes a ninguém o que lhe acontece no 
íntimo. Toda a responsabilidade é tua 
para ser feliz e se equilibrar.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• Quando compreenderes isso com a 
mais sincera de todas as suas 
intenções verás a capacidade de 
agradecer a Deus e, por isso, mesmo 
te dignificarás no bem ao invés de 
carregar tanto veneno culposo. 

• Obrigado meu Deus! Obrigado meus 
irmãos!  
 

 

 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• Uma das consequências da repressão da sexualidade são 
os sonhos eróticos. No Livro Sexualidade e Saúde 
Espiritual abordamos o assunto nas questões 17 e 18 – 
Outra prática que é vista como natural pelos sexólogos é o 
chamado sonho erótico, incentivado como um hábito 
saudável de se extravasar a sexualidade. Sabemos que no 
momento do sono há uma emancipação do Espírito, que 
deixa momentaneamente o seu corpo e passa a viver a 
vida espiritual. Que relação existe entre a emancipação 
espiritual e os sonhos eróticos? Eles seriam meras 
fantasias sexuais ou podem ser resultado de encontros 
sexuais realizados fora do corpo com outros encarnados e 
também com desencarnados? 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• “Os chamados sonhos eróticos 
possuem duas causas: uma íntima 
e outra obsessiva. Há uma 
diferença quando o sonho é de 
ordem íntima e quando é de 
ordem obsessiva. 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• “A primeira está radicada no próprio 
Espírito que, por movimentos 
íntimos de repressão, acaba por não 
trabalhar devidamente a questão 
sexual, seja por questões culturais, 
por tradição familiar ou por 
imposição religiosa.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• “Por isso, despreza esses assuntos, mas não pode 
viver sem os impulsos que o organismo lhe 
propele, então, a mente, que é um instrumento do 
Espírito, traça aquilo que, no subconsciente, ele 
rejeita e, quando dorme, o subconsciente libera os 
arquivos em clichês mentais sob a forma de 
sonhos reprimidos pelo próprio indivíduo, para 
que ele possa começar a prestar atenção 
devidamente, não mais reprimir e sim sublimar, 
transmutar ou fazer o uso adequado das funções 
sexuais.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• “Em outros casos, são pessoas que comungam 
espiritualmente com as regiões inferiores da 
erraticidade, locais em que Espíritos 
vinculados às viciações sexuais o atraem. Esses 
indivíduos, então, passam a fazer parte desse 
grupo quase todas as noites. Então, as 
vinculações sexuais produzem, no indivíduo, 
as memórias das experiências extracorpóreas 
e, quando volta ao corpo, lembra-se delas em 
formas de sonhos.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• “Quando se trata de obsessões sexuais, o 
caso pode se tornar cada vez mais grave, 
porquanto, nessas obsessões, o Espírito 
encarnado está vinculado aos vampiros da 
espiritualidade, ou seja, Espíritos muito 
ligados ao sexo e capazes de viciar os fluidos 
dos encarnados. Esses casos podem deixar o 
indivíduo, durante muito tempo, em 
processo de grande perturbação emocional.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• “Depois de desencarnado, já no mundo 
espiritual, o Espírito terá bastante dificuldade em 
ir ao encontro da sua paz espiritual, sendo 
levado, portanto, para as regiões em que, 
durante tanto tempo, comungou amizades 
indevidas.  

• “Tanto um quanto o outro deve ser trabalhado. O 
importante, para diferenciar cada caso, é 
prestarmos atenção em como o indivíduo acorda 
e como ele está psicologicamente.”  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• 18 – Caso tenha tido um sonho erótico, quais 
seriam os indícios para que o indivíduo perceba ao 
acordar se esteve lidando com os seus conflitos 
íntimos ou se esteve desdobrado, no corpo, sob a 
ação obsessiva dos Espíritos viciados em sexo? 

• “Antes de tudo, qualquer que seja a origem do 
sonho erótico, é fundamental pensarmos que o 
Espírito necessita se aprimorar no campo do 
pensamento em relação ao que significa a 
sexualidade saudável à luz da felicidade.  

  

 

 

 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• “Seja o conflito íntimo ou um contato 
com o mundo espiritual inferior, 
qualquer natureza de sonho erótico é 
um convite ao Espírito a aprimorar os 
valores morais e perceber como estão 
funcionando os seus pensamentos, em 
que engrenagens os seus interesses 
estão se pautando no dia a dia.  

  

 

 

 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• “Para alcançar-lhe a casa mental, em qualquer 
sonho erótico está embutido um anseio 
profundo por erotismo. Esse anseio pode 
acontecer em âmbito consciente ou reprimido, 
manifestando-se de forma subconsciente. De 
qualquer forma, porém, o anseio pelo 
erotismo como prática vem da ausência da 
compreensão real da sexualidade e do sexo 
como patrimônio do equilíbrio e da felicidade 
para o ser.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• “No caso daqueles Espíritos que têm se esforçado 
para realizar o bem, buscado a sua espiritualização 
e que mantêm, vez por outra, sonhos eróticos 
durante o sono do corpo físico, devemos verificar a 
necessidade que o Espírito tem de se aprofundar, 
de forma mais consciente, nessas questões e não 
deixar à míngua da própria natureza que o 
problema se resolva, porquanto é uma 
necessidade que o Espírito saiba como solucionar 
o que criou na própria mente.  

  

 

 

 



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• “Não se trata apenas de influências mentais, mas 
também das imposições biológicas que 
constituem, na mente, certas fantasias e ideias 
ligados ao sexo, mas que o Espírito interprete essas 
imposições biológicas conforme o talante de sua 
envergadura moral, de acordo com aquilo que já 
expressa em códigos dentro da mente. O corpo 
não estabelece, necessariamente, o sonho erótico, 
conforme a ideia da libido propõe. O que 
realmente impulsiona a formação desses sonhos 
eróticos são ânsias do sentimento mal contidas.  



A REPRESSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

• “Isso significa dizer que, independente do 
processo, se é de desdobramento ou se vêm 
do fluxo íntimo do subconsciente, o Espírito 
é convidado a fazer uma viajem interior e um 
processo terapêutico para acolher os seus 
conflitos, seus anseios, suas expectativas e 
trabalhá-las com o fluxo do amor constante, 
por meio do trabalho do bem e da 
autoanálise respeitosa de seus sentimentos.” 
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