




OBJETIVOS E PARÂMETROS 



Este é o último módulo da série 
Sexualidade e Saúde Espiritual, na qual 

estudamos essa obra maravilhosa, que é o 
livro Sexualidade e Saúde Espiritual. 

Este livro merece que o estudemos em 
profundidade para que possamos utilizar 

do sexo e da sexualidade de maneira 
educada. 



Objetivo do seminário: esclarecer quanto ao uso 
equilibrado do sexo e da sexualidade tendo como 
base a Lei de Amor, Justiça e Caridade, de modo 
que possamos ressignificar posturas egoicas em 
um processo autotransformador, fundamental 

para a conquista da felicidade.



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.



“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. L.E.



“Estes são dias em que o erotismo campeia a 
passos largos, com os graves acidentes morais na 
área do sexo. Esses acidentes ocorrem porque o 

Espírito tem desprezado ou abusado de suas 
faculdades, especificamente a de natureza 

procriativa, o que se mostra nos comportamentos 
esdrúxulos de várias formas. 



“Um perigoso alerta, a que todos devem estar 
cientes, é o da responsabilidade que significa para 

a alma a desconsideração pelo equilíbrio de sua 
sexualidade, porque ainda vicejam na alma as 
formas grotescas dos bacanais de Roma e das 

orgias antigas, de muitos séculos que passaram, 
entre culturas, pela história da Humanidade, de 

muitas formas. 



“O homem moderno e a mulher dos 
tempos atuais necessitam, amavelmente, 

compreender como utilizar das suas 
faculdades sexuais para o uso equilibrado 

em busca da própria felicidade. 



“O sexo é um patrimônio belo e sublime 
da vida que se expressa, de muitas formas 

na natureza, por meio do exemplo do 
pólen que, alçado pelo vento, alcança a 

outra flor e movimenta o intercâmbio de 
vida. 



“Da mesma maneira, a energia sexual é 
intercâmbio para a conquista da plenitude que 

deve ser utilizada com este objetivo, cursando o 
Espírito imortal, no corpo, as experiências que lhe 

gratifiquem as emoções, fortalecendo-lhe para que 
se sinta vivamente em paz, inteiramente integrado 
à vida.” HONÓRIO prefácio – Sexualidade e Saúde 

Espiritual



QUESTÕES SOBRE DISFUNÇÕES SEXUAIS 

E SUAS CAUSAS ESPIRITUAIS



IMPOTÊNCIA E FRIGIDEZ

SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL Q. 51 – Por estarmos 
vivendo em uma sociedade erotizada, na qual o sexo 

passou a ter primazia e o fato de ter ou não orgasmos é 
uma preocupação cada vez mais acentuada para muitas 

pessoas, as disfunções sexuais como impotência, frigidez, 
vaginismo, dentre outras, têm, paradoxalmente, se 
ampliado. Quais as razões psíquicas e espirituais de 

semelhante fenômeno?



“Intimamente, o Espírito sabe o que está fazendo das 
próprias forças genésicas. Ele sabe, no âmago da 

consciência, a exata dimensão de estar promovendo a sua 
saúde ou desenvolvendo graves enfermidades na alma. 

Isso faz com que o Espírito acione por mecanismos 
íntimos, subconscientes, que alcançam o consciente e as 
ações fisiológicas, levando ao que se chama de disfunção 

sexual. 



“É óbvio que os fatores fisiológicos também devem 
ser considerados, entretanto, a força genésica bem 

equilibrada, respeitada em sua dimensão de amor e 
extensão de sublimidade para a vida, sempre oferece 

ao homem e à mulher, a plena realização de suas 
atividades sexuais, quando em sintonia excelsa com a 

Lei do Amor. 



“Essas disfunções ocorrem porque o Espírito, em essência, está 
focado mais no prazer do que no sentimento. O sentimento 
não é uma energia vaga e abstrata, ele causa, por meio de 

processos íntimos de conexão com as forças neurológicas do 
corpo, estímulos impressionantes que vitalizam o corpo e lhe 

dinamizam a saúde quando está plenamente conectado com as 
Leis amorosas da Vida. Ao contrário, suga-lhe, enfraquece suas 
forças fisiológicas quando o Espírito, em suas escolhas infelizes, 

decide por se vincular apenas às suas viciações. 



“É vital concentrarmos, antes de tudo, em uma saúde espiritual 
com vistas ao aprimoramento emocional, mental e moral do 
Espírito. Isso, sim, oferece a todo o sistema reprodutivo uma 

conexão direta com as forças genésicas da existência, e o homem 
e a mulher, canalizando bem as suas vontades e expectativas, 

encontrarão, seguramente, por meio das manifestações do afeto 
sincero, a plena realização das funções sexuais que não serão 

vistas, agora, sob um prisma reducionista da copulação apenas, 
mas da plena e bela atividade do intercâmbio do amor.” 



DISFUNÇÃO ERÉTIL, SEXO NA TERCEIRA IDADE E UTILIZAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL Q. 52 – Uma das disfunções sexuais 
mais comuns entre os homens é a disfunção erétil, a chamada 
impotência sexual, que acontece comumente em idades mais 

avançadas, mas que tem acometido cada vez mais homens jovens 
devido à excessiva preocupação com o desempenho sexual. Em 

consequência disso, muitos têm utilizado medicamentos que atuam no 
sistema fisiológico da ereção peniana, quando o problema é psicológico. 
Por isso, os medicamentos que atuam na chamada disfunção erétil são 

os mais vendidos, atualmente, em todo mundo. 



Da mesma forma, muitas mulheres são incentivadas a 
utilizar hormônios femininos (estrogênios) e 

masculinos (testosterona) para que se mantenham 
sexualmente ativas após a menopausa, com o 

argumento de que elas têm o direito de praticarem 
sexo a vida inteira.



Haveria algum problema para o corpo físico e para o 
corpo fluídico do Espírito na utilização sistemática 
desses medicamentos? Quais são as implicações 

espirituais da sua utilização pelos homens jovens e 
pelos mais velhos, que os usam indiscriminadamente, 

bem como para as mulheres que usam hormônios 
para que se mantenham sexualmente ativas?



“Qualquer utilização abusiva leva, obviamente, a um estado 
de escassez depois. É preciso considerar cada caso em sua 
dimensão, entretanto, genericamente, devemos dizer que, 
de maneira alguma, a utilização de medicamentos para a 

estimulação da potência sexual significa a felicidade sexual. 
Isso é fruto de uma cultura hedonista, focada, ainda, 

apenas no prazer que as criaturas ansiosamente procuram, 
mas que não conseguem encontrar, mesmo com o uso 

abusivo de todos os medicamentos criados pelo homem. 



“Exatamente, a fonte dessa distorção está no 
desconhecimento real do que significa o sexo na 
existência corporal, porque o sexo é considerado 

como fonte desprezível ou menosprezada na sua real 
função, que é espiritual, porque o homem e a mulher, 
no planeta, procuram, em sua grande maioria, o sexo 
para a absorção dos prazeres estritamente materiais.



“É claro que as consequências disso são a ânsia e a 
busca por maiores prazeres que o corpo não absorve 
e nem consegue colocar à disposição, o que faz com 

que muitos busquem, por meio desses 
medicamentos, a chamada solução para seus 

problemas de impotência sexual e de ausência de 
libido, principalmente no caso das mulheres. 



“Porém, é valioso analisarmos que, por maior que seja a 
extensão do mar, um pequeno frasco de água salgada oferecerá 
muito mais sede. Então, por mais que o ser humano busque se 
estender através de medicamentos, procedimentos cirúrgicos 

ou estimulantes diversos, estará criando para si mesmo um 
oceano de água salgada, e manter-se-á totalmente na sede da 
verdadeira ventura, do verdadeiro prazer das emoções. Beberá 
um pouco dessa água e continuará imensamente vazio e com 

uma sede cada vez maior. 



“No entanto, se a criatura humana puder encontrar a 
pequenina fonte desprezada pela maioria, porque não tem 

as atrações estéticas e exóticas da matéria, mas quando 
encontrada essa fonte límpida que está no seio das forças 

da própria natureza humana, então, encontrará a paz, 
porque essa fonte lhe promoverá o fluxo intérmino e 

amoroso de um rio caudaloso que seguirá pela sinuosidade 
da existência e alimentará a equação dos oceanos salgados. 



“Essa é a grande diferença. A água transparente e pura do 
afeto, do carinho respeitoso, da união desinteressada, da 

promoção de um sentimento conjugal amoroso e, ao 
mesmo tempo, de troca de relação equilibrada é o que faz 
nascer a fonte límpida e transparente para chegar, depois, 
ao oceano salgado e equilibrar toda a natureza genésica do 

indivíduo. Isso transforma, renova e, verdadeiramente, 
oferece plenitude.” 



AVERSÃO AO SEXO

SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL 53 – No 
sentido oposto existem pessoas que, mesmo em 

uma cultura sexista, têm aversão ao sexo, 
chegando a ter fobia sexual. Quais as causas 

espirituais desse distúrbio e o que fazer quando 
a pessoa o apresenta?



“As causas espirituais da fobia sexual são 
traumas muito intensos que o Espírito 

passou, se não na fase infantil então algum 
choque na fase adulta em reencarnações 

anteriores. 



“Um determinado trauma que uma pessoa 
passe, ligado à área sexual, pode levá-lo ou levá-
la a entrar nesse estado de fobia, condenando o 
sexo em si, mas como mecanismo de projeção 
daquilo que passou em relacionamento com 

outras pessoas. 



“Geralmente, estamos diante de um caso em que 
houve determinada violência sexual ou a pessoa 

mesma fez alguma violência sexual que lhe 
impactou as engrenagens e fez com que inibisse 

esse circuito de valorização de sua atividade 
sexual. 



“Não é apenas um estado psicológico. 
Estudos, na área da fisiologia humana na 

Terra, já identificaram que esses homens ou 
mulheres também criam processos 

fisiológicos, químicos que inibem os fatores 
sexuais. 



“É que o Espírito, sempre organizador e senhor do corpo, 
emite, de maneira subconsciente, a criação dessas 

substâncias e faz com que, na sua experiência 
reencarnatória, além da aversão ao ato sexual em forma 

de fobia, também não sinta nenhuma libido. Todavia, 
intimamente, a libido existe, mas não está manifestada, 

fato que demonstra que o Espírito é convidado a 
ressignificar profundamente esses parâmetros 

traumáticos. 



“Para aqueles que sentem essa fobia e já desejam 
solucionar a questão, é fundamental o apoio, tanto 

psicológico quanto espiritual. 

“Para aqueles que buscam as respostas espirituais, 
devem-se conscientizar de que a experiência sexual no 

corpo é um patrimônio da natureza divina e nada tem de 
equivocado, pecaminoso ou sujo e que as experiências 

reencarnatórias anteriores já passaram.. 



“Agora, em novo corpo, em nova experiência 
evolutiva, o Espírito é convidado a ir no âmago desses 
traumas, descobrir-lhe as causas e buscar solucioná-
los a fim de que se sinta plenamente realizado. Não é 

o afastamento do ato sexual que lhe trará paz de 
espírito. O que lhe trará paz é a busca consciente da 
solução do trauma que está guardado dentro dele 

mesmo. 



“Quanto mais amorosamente se autoacolher, 
entendendo os mecanismos que levaram o homem 

ou a mulher a esse trauma, resultando na fobia, 
melhor. Depois disso, deve-se passar a sentir os leves 

prazeres da vida, como o prazer das boas 
convivências, das buscas dignificantes de um/uma 

parceiro/a que dê um sentido para a função sexual. 



“Com isso poderá, com o tratamento certo, com os 
esforços que a medicina na Terra já possa auxiliar, 

bem como com o procedimento interior de 
autoconhecimento, num conjunto holístico para a 

solução dessa problemática, viver plenamente as suas 
funções sexuais, a caminho da autorrealização de si 

mesmo.” 



DISPAREUNIA E VAGINISMO

SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL Q.54 – Muitas mulheres são 
acometidas de disfunções como a dispareunia (dor na relação 

sexual) e o vaginismo (contração intensa da vagina que impede ou 
torna muito doloroso o ato sexual) sem causa orgânica ou 

psicológica que as justifiquem. Essas disfunções teriam a sua 
origem em experiências traumáticas vividas em existências 

anteriores? Qual o mecanismo que geraria essas disfunções? Como 
a mulher pode se libertar de semelhantes problemas?



“Os mecanismos neurológicos ainda não foram 
estudados completamente. Muitos deles serão para 

as gerações futuras poderem desvendar. 

“Os mecanismos da dor no processo íntimo e 
psicológico da mulher se faz, antes de tudo, por 

lembranças atávicas que, guardadas as proporções, a 
condicionam a sentir essa disfunção. 



“É muito importante caracterizarmos que a mulher 
não é somente mulher, mas é um Espírito no corpo de 

uma mulher. Esse Espírito traz a sua história e, 
consequentemente, o rol de experiências que viveu 

em torno do sexo. Diversas podem ser as causas, 
porquanto o Espírito passa por diversas experiências 

na área da sexualidade e nos atos sexuais.



“Entretanto, em síntese, podemos dizer, por ora, que 
se trata de um mecanismo profundo de autoculpa, 
em que o Espírito emite, através dos processos das 
sinapses cerebrais, que alcançam o sistema nervoso 

central e que, posteriormente, se estendem para 
outros movimentos de sensibilidade do organismo, o 

estado de dor na hora do ato sexual. 



“Trata-se, portanto, de um mecanismo íntimo de 
maceração e que somente uma viagem ao 

encontro do autoperdão, da valorização da vida, 
do ato de louvor à vida pode auxiliar a 

solucionar esses movimentos com o devido 
cuidado que a medicina, hoje, já oferece com 

determinados medicamentos. 



“Por maior que seja o avanço tecnológico da área da 
criação dos medicamentos para esse problema, não 
podemos desconsiderar que é o Espírito quem cria a 

realidade no corpo e, sendo assim, é fundamental 
unir conquistas da matéria com os conhecimentos 

espirituais de si mesmo. Dessa forma, o Espírito 
poderá avançar para a terapêutica certa e encontrar-

se em saúde integral.” 



AUSÊNCIA DE PRAZER E DESINTERESSE SEXUAL

SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL Q. 55 – Outro problema 
feminino muito comum é a frigidez (ausência de prazer 

sexual) ou diminuição da libido (desinteresse sexual), fatos 
que tornam as relações sexuais, que deveriam ser naturais 

no casamento, um verdadeiro fardo para as mulheres 
acometidas desses problemas. Quais são as causas 

espirituais dessas disfunções e como a mulher pode lidar 
com elas?



“Já dissemos, anteriormente, que o 
abuso vai gerar a escassez. No caso da 
frigidez, o que é escasso na mulher é a 
autoafetividade, pelo abuso sexual em 

seu passado espiritual.



“A mulher que sente o prazer sexual ainda está em um 
estado que lhe oferece intensa comunhão com as suas 

forças genésicas, mas se ela abusa dessas forças genésicas, 
movimentando-se em prazeres exorbitantes e ferindo as 
forças íntimas do sentimento, ou seja, as engrenagens da 
afetividade, o próprio Espírito, em mecanismo de sintonia 

com o seu perispírito, bloqueia as sensações do prazer 
sexual e, numa próxima reencarnação, o Espírito pode vir 

com a disfunção da frigidez. 



“Não deixa de ser um mecanismo de autopunição também. 
Entretanto, esse mecanismo leva o Espírito a se indagar sobre o 
porquê de não conseguir sentir o prazer que as outras mulheres 

sentem, e que o seu corpo deveria sentir, e isso lhe causa uma grande 
angústia. Essa angústia não é de todo equivocada, porquanto vem de 

uma causa, mas se ela não buscar solucioná-la por meio de um 
processo íntimo de autorreconhecimento das causas que ela mesma 
promoveu, e que o conhecimento espírita lhe oferece, poderá deixar, 
para depois, uma solução que conseguirá realizar hoje, caso decida 

desenvolver os sentimentos de afeto antes da busca pelo sexo 
propriamente dito. 



“Não será por meio dos mecanismos químicos, 
medicamentosos, que a mulher conseguirá a plena 

solução desse problema porque não está no ato 
sexual a causa, está no desafeto, e é isso que gera, 

mais tarde, o bloqueio como mecanismo de punição 
que o Espírito faz a si mesmo e que lhe obstrui a 

sensação de prazer, ligado diretamente ao chakra do 
prazer.



“Para a solução evidente dessa questão, consideramos de vital 
importância que a mulher busque, antes de tudo, o apoio psicológico 
e afetivo na relação. O apoio psicológico para que possa entender por 

que e em que fenômeno ela está envolvida. O apoio na relação é 
fundamental para que possa, por meio do contato com o ser amado, 
encontrar a real existência do prazer emocional para desenvolver o 
prazer físico a posteriori. Por mais que algumas linhas da medicina 

digam que isso não seja possível, experiências já ofereceram 
comprovações de que é possível retomar a plena atividade do prazer 

sexual por via da afetividade. Isso é perfeitamente possível.”



ADULTÉRIO COMO ESTIMULANTE SEXUAL

SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL Q. 56 – Outra prática que tem 
sido incentivada por profissionais da área, psicólogos, psiquiatras e 

sexólogos, é o adultério com o argumento de que disfunções 
sexuais como impotência, frigidez, diminuição da libido, dentre 

outras são resultado da monotonia das relações sexuais realizadas 
exclusivamente no casamento. Dizem que a pessoa tem direito a 

ter orgasmos, mesmo que sejam em relações extraconjugais e que 
essa prática melhoraria, inclusive, o sexo no casamento. Quais são 

as implicações emocionais e espirituais de semelhante prática?



“Uma grande crise emocional. O adultério complica as 
engrenagens profundas das emoções, além de ser um ato contrário 
a Lei de Amor, Justiça e Caridade na psicologia do ser. Aquele que 

pratica o adultério cria nos painéis de suas emoções todo um 
sentimento de insegurança, porque o traidor, obviamente, se 
sentirá, depois, ameaçado de ser traído e, constantemente, 

acreditará que está sendo, porque é a consciência avisando da 
atitude equivocada e da escolha infeliz. O Espírito, então, torna 

essa experiência equivocada um caminho delituoso, cada vez mais 
amplo, quando não aceita o equívoco na própria alma. 



“As ideias sobre a prática do adultério como estímulo 
vêm do fato de estarmos em uma sociedade 

eminentemente egoísta, que busca os próprios 
interesses e formula as fantasiosas colocações em 

nome de uma liberdade que nada significa em termos 
de paz, mas, gera tormentos e prejuízo para a própria 

felicidade. 



“Busquemos meditar sobre a Lei de Amor e 
encontraremos a resposta verdadeira para essas 

induções hipnóticas coletivas, essas ideias 
malsãs que querem afastar o homem e a mulher 

de suas verdadeiras realizações, enquanto 
Espíritos imortais.. 



“Pela Lei de Amor não faríamos nada que não gostássemos que 
fizessem a nós, então, por que, pela Lei de Justiça, agir ao 

contrário do que nós esperamos que agíssemos conosco? Pela 
Lei de Amor deixar com que o outro, aquele com quem 
estamos convivendo, entre num processo equivocado, 
simplesmente, nos colocando à disposição dos nossos 

interesses? Porque aquele que trai o faz com alguém. Então, ele 
faz mal a si mesmo e faz mal ao parceiro adúltero que está com 

ele ou com ela, então, gera um equívoco duplo.



“Porém, devemos considerar também os sentimentos da 
terceira pessoa em questão. Isso também nos leva a pensar no 
emaranhado doloroso que se cria, quando a pessoa decide por 

adulterar. 

“É por isso que, depois, o Espírito em outras experiências 
afetivas não consegue firmar uma relação sólida. Seu coração 
está tão obnubilado pelos sentimentos da própria traição que 
criou, que fez que, intimamente, não se sentisse capaz de ser 

feliz e de, por consequência, constituir uma relação.eliz. 



“As consequências do adultério podem levar 
ao máximo da dor. Inclusive, por indução 
direta ou indireta, aquele que se vê traído 
pode chegar ao suicídio, o que complicaria 

ainda mais as consequências. 



“O Mestre nos avisou sobre a Lei de Moisés: Não 
adulterarás. E disse que aquele que olhar a outra 
mulher já em pensamento, adulterou. Pensemos 
nas consequências e na extensão disso, além de 

um ato isolado, e verificaremos que, grande parte 
dos sofrimentos nas relações humanas, entre 

homens e mulheres, vem das escolhas infelizes do 
adultério.” 



DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL Q. 57 – Outro problema 
que vem aumentando de forma assustadora são as doenças 

sexualmente transmissíveis, devido ao sexualismo que 
impera em nossos dias. Poderíamos caracterizar esse 

movimento como um comportamento suicida 
subconsciente, já que muitas doenças, como a AIDS, não 
têm cura?  Que consequências haveria para o Espírito em 

evolução desse descuido?



“Podemos caracterizar como um suicídio 
subconsciente. Não suicídio tomado na 

proporção direta daquele que decide se matar 
de uma hora para outra, mas um suicídio lento, 
progressivo e que o Espírito, sabendo dos riscos 

e das consequências possíveis, é responsável por 
isso. 



“Numa sociedade ainda dominada pelo sensualismo, as 
criaturas não consideram isso no aspecto do Espírito 

imortal, primeiramente, porque acreditam que são donas 
dos corpos que apenas lhes são emprestados e, por isso 

mesmo, abusam das forças sexuais. Isso não significa que 
estarão isentos da responsabilidade da forma como 

conduziram a saúde no corpo, bem como dos processos 
íntimos de como utilizaram o sexo no corpo. 



“Tudo é responsabilizado pela consciência que não 
perde um segundo na ação interminável do tempo. O 

Espírito pode não entender porque faz as escolhas 
conscientemente, mas a consciência sabe dizer depois 
a gravidade das consequências da escolha e o quanto 
o Espírito foi avisado, em muitos momentos, para ter 
tomado boas escolhas ao invés de escolhas infelizes. 



“É isso que deve ser claramente analisado, 
quando toma consciência de que a experiência 
no corpo não é uma excursão de prazeres, mas 
uma incursão grave à evolução espiritual, para 

que o Espírito possa, a partir disso, tomar as suas 
decisões com base na sua evolução espiritual. 



“Estado de paz não se faz por meio de 
ociosidade espiritual. É importante verificarmos 

que, até mesmo nas experiências do sexo, 
estamos diante de uma situação em que 

buscamos o prazer ocioso ou estamos diante de 
uma situação em que promovemos o prazer 

espiritual. 



“Aqueles que se locupletam da vida sexual 
desequilibrada e não se previnem para a realidade 

espiritual, que logo mais chegará, podem, também, estar 
vivendo, constantemente, por meio do sexo intensos 

conúbios de suicídio, porquanto, não apenas uma 
enfermidade ou outra, mas a postura geral do 

desequilíbrio sexual deve ser também considerado um 
suicídio porque está desconectado das Leis Divinas.”



EDUCAÇÃO SEXUAL NO MUNDO ESPIRITUAL

SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL Q. 60 – No livro, Sexo e Destino, 
de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora Feb, o 
autor nos relata a existência de educandários nas colônias espirituais 

para educação sexual, apresentando uma estatística do Instituto 
“Almas Irmãs” de que, “no coeficiente de cada cem estudantes, 18 

são vitoriosos nos compromissos da reencarnação, 22 melhorados, 26 
imperfeitamente melhorados e 34 onerados por dívidas lamentáveis 

e dolorosas”. Por que, apesar da preparação espiritual, grande 
quantidade de pessoas sucumbe aos abusos do sexo?



“Porque o Espírito, antes de reencarnar, pensa como 
Espírito imortal, mas ainda não conquistou as 
virtudes necessárias para se sentir um Espírito 

imortal. Somente por meio da experiência no corpo, 
das provas que lhe chegam e, às vezes, da expiação 

que lhe é colocada, é que o Espírito realmente prova 
o que diz ter-se comprometido antes de reencarnar.



“Entre a intenção e a realização pode existir um 
abismo muito grande. Dizer-se preparado não 

significa estar realmente comprometido para todos os 
desafios e é exatamente isso o que acontece. Antes 

de reencarnar, o Espírito é preparado, não está 
pronto. Pronto, ele volta quando vitorioso da 

experiência, quando sua consciência lhe diz que 
conseguiu. 



“É por isso que muitos, mesmo com toda a preparação, 
ainda assim, talvez não considerando tanto o que virá 
pela frente, acreditam-se totalmente prontos. Mas, é 
somente na prova, somente na experiência clara da 

existência física, que veremos tudo o que foi aprendido 
ser aplicado ou não. É o livre-arbítrio do Espírito que 
sempre terá a chance de decidir pelo melhor quando 

quiser e mesmo depois que se equivocar.” 



O INSTITUTO “ALMAS IRMÃS”



Agora, estudemos o capítulo 9 do livro Sexo e Destino de André 
Luiz, referido na pergunta anterior, que aborda o Instituto “Almas 

Irmãs” especializado em educação sexual para Espíritos falidos 
nessa área.

“O “Almas Irmãs”, assim chamado pelos fundadores que o 
levantaram em socorro dos irmãos necessitados de reeducação 

sexual, após a desencarnação, exibia plano extenso de construções. 
Conjunto de linhas harmoniosas e simples, ocupando quatro 
quilômetros quadrados de edifícios e arruamentos, parques e 

jardins. Autêntica cidade por si. 



“Inalava-se tranquilidade, alegria.

“Das aleias em verde repousante, flores tangidas pelo vento 
figuravam-se acenos de boas-vindas.

“Rostos sorridentes nos saudavam, de permeio com os 
semblantes circunspetos que nos lançavam olhares de 

simpatia.

“Todas as idades aí se expressavam nos companheiros de 
ambos os sexos, com os quais renteávamos, satisfeitos.



“Bloco de casario sugeria universidades 
reunidas.

“Longe de encontrar representantes da 
psicopatia ligada às perturbações sexuais, 
eram criaturas de aparência hígida as que 

nos acolhiam, afetuosas.



“Neves, que ali aportara dias antes, interpelado por minha 
curiosidade, esclareceu que a agremiação possuía vasta 
dependência reservada a enfermos; entretanto, que eu 

modificasse qualquer conceituação prévia, com respeito à 
obra ali desenvolvida, porquanto os verdadeiros alienados 

em consequência de alucinações emotivas, trazidas da 
Terra, permaneciam reclusos em manicômios, sob 

tratamento indicado, sempre que apartados das falanges 
dementadas nas regiões tenebrosas. 



“Acrescentou que muitos daqueles que nos 
cumprimentavam, tranquilos, remanesciam de 

tragédias passionais, intensamente vividas no mundo; 
todavia, revelavam-se agora pacificados e lúcidos, 

quais as próprias personalidades humanas, depois de 
superar as crises de insânia, quando se rendem ao 

desequilíbrio mental.



“As elucidações, no entanto, se interromperam de brusco, porque 
atingíramos o ponto em que nos cabia tomar contato com Félix, 

antecipadamente avisado quanto à nossa presença.

“O instrutor, contudo, prevenia-nos da impossibilidade de abraçar-
nos, de pronto. Aguardarnos-ia, mais tarde, na própria residência. 
Enternecia-nos, entretanto, com grata surpresa. Belino Andrade, 

amigo que eu não via há precisamente dez anos, e com quem 
convivera, intimamente, em atividades outras, ali se achava a fim 

de iniciar-nos no conhecimento da casa.



“Abraçou-nos, fraternal, e, como que retomando os 
esclarecimentos que Neves empreendera, começou 

dizendo que pisávamos num hospital-escola de suma 
importância para os candidatos à reencarnação. Os 
internados ou estudantes vinham, em maioria, de 

estâncias purgatoriais, após alijarem as 
consequências mais imediatas dos vícios e paixões 

aviltantes, por eles acalentados no plano físico. 



“Rigorosamente examinados, atendiam a critério de 
seleção, nas paragens de angústia expiatória em que 
se demoravam, e somente depois de julgados dignos 

entravam naquele pouso de refazimento para 
estações mais ou menos longas de estudo e 

meditação, pesquisando as causas e observando os 
efeitos das quedas de natureza afetiva em que se 

haviam precipitado...



“Enquanto nos detínhamos em caminhada agradável, 
Belino prosseguia informando que todos eles, depois 
de suficientemente instruídos, são recambiados ao 

domicílio terrestre, onde reencarnam nos ambientes 
em que faliram e, tanto quanto possível, nas equipes 
consanguíneas que lhes impuseram prejuízos ou que 

lhes sofreram os danos.



“No “Almas Irmãs” obtinham a láurea do 
conhecimento, na Terra volviam a aplicá-lo, 

através das dificuldades e tentações da faina 
material, que nos comprovam a assimilação 

das virtudes adquiridas.



“Apresentando-nos praças graciosas ou apreciando 
aspectos da paisagem, Belino comparou as finalidades do 
educandário aos centros de cultura superior, existentes no 
mundo, que conferem títulos acadêmicos para o exercício 

de funções determinadas, dentro da especialização 
profissional, e confrontou a arena terrestre com a esfera da 

prática, em que os alunos diplomados são impelidos às 
experiências e aos encargos que lhes fixam o mérito ou o 

demérito. 



“Ali, a mente se rearticulava, aprendia, refazia, restaurava, mas, de 
modo geral, sempre no objetivo de retornar ao mundo, a fim de 

incorporar em si mesma o valor das lições recebidas. Acrescentou 
que a não serem as reencarnações compulsórias, por motivos 
prementes, o problema do regresso requeria considerações 

específicas e preparações adequadas, razão pela qual muitos 
companheiros do “Almas Irmãs” se corporificavam na Terra com 

programas domésticos preestabelecidos, de maneira a hospedarem 
com os seus próprios recursos genésicos os colegas afins.



“Dali, do estabelecimento, esses colegas, que se lhes indicavam na 
posição de filhos para o futuro, os resguardavam e defendiam, até 
a ocasião em que lhes fosse possível mergulhar no berço terreno, 
constituindo-se, dessa forma, famílias inteiras, em edificações e 

provas redentoras, que, no fundo, representavam, espiritualmente, 
o trabalho do instituto, entre os homens, qual ocorre a múltiplas 

organizações congêneres e a numerosas associações outras, 
consagradas à regeneração e ao progresso da alma, nas esferas de 

ação espiritual que circundam a Terra.



“Aquele hospital-escola qualificava-
se, dessa maneira, na condição de 
posto avançado da espiritualidade 

construtiva, sustentando 
permanente contato com a vida 

humana. 



“Cada individualidade reencarnada com vínculos no “Almas 
Irmãs”, ali se encontra convenientemente fichada, com todo o 
histórico do que está realizando na reencarnação obtida, no 

qual se lhes vê o balanço dos créditos conquistados e dos 
débitos contraídos, balanço esse que é examinável a qualquer 

momento, para efeito de auxílio maior ou menor aos 
interessados, segundo a lealdade que demonstrem na 

desincumbência das obrigações a que se empenharam e 
conforme o esforço espontâneo que revelem na construção do 

bem geral.



“Indaguei de Belino se conhecia a média geral de 
aproveitamento na comunidade e ele informou que sim, 

acentuando que, em oitenta e dois anos de existência, o “Almas 
Irmãs”, que detinha habitualmente uma população oscilante de 
cinco a seis mil pessoas, apontava, no coeficiente de cada cem 

estudantes, dezoito vitoriosos nos compromissos da 
reencarnação, vinte e dois melhorados, vinte e seis muito 

imperfeitamente melhorados e trinta e quatro onerados por 
dívidas lamentáveis e dolorosas.



“À minha nova inquirição sobre se os fracassados eram 
readmitidos, informou que ninguém na Terra consegue 

avaliar a expectativa, a ternura, o esforço e o sacrifício com 
que os amigos desencarnados torcem pelo triunfo ou pelo 

aprimoramento parcial dos afeiçoados, em serviço no 
mundo, e nem imaginar a desolação que lhes sacode o 
ânimo, quando não logram abraçá-los de volta, mesmo 

ligeiramente renovados para o suspirado convívio. 



“Noticiou que os companheiros em malogro positivo, após 
a desencarnação, passam, automaticamente, às zonas 

inferiores, onde, por vezes, ainda se demoram, por muito 
tempo, em desequilíbrio ou devassidão, conquanto nunca 
percam o devotamento dos amigos ali domiciliados, que 
intercedem por eles, junto a colônias dedicadas a outros 
tipos de assistência. Sabia, porém, de casos pertinentes a 

vários rematriculados depois dessas refregas. 



“Em compensação, exaltou os prêmios 
atribuídos aos vencedores. Os aprendizes que se 
laureiam, através do aproveitamento substancial 

dos recursos fornecidos pela organização, ai se 
honram com admiráveis oportunidades de 

trabalho, em estâncias superiores, conforme os 
desejos que expressem.



“Atingíramos, entretanto, comprido agregado de 
edifícios, nos quais Andrade informou estarem 

localizadas diversas atividades de instrução. 

“Iniciamos vistoria afetuosa.

“Os salões de aula comoviam pelas revelações, e os 
professores pela simpatia. O sexo, por tema central, 

merecendo o maior apreço.



“Os alunos contemplavam gravuras e croquis que configuravam 
implementos do sexo, com o interesse carinhoso de quem se 

enternece ante o colo maternal e com a atenção de quem agradece 
concessões divinas.

“Todos nos acolhiam denotando cordialidade, sem que a nossa 
passagem lhes alterasse a aplicação; contudo, é de salientar a 

emoção que me empolgava ao observar o crescendo de veneração 
com que o sexo era homenageado nas diversas faculdades de 

ensino, pesquisado e enobrecido em cadeiras diferentes. 



“Matérias professadas em regime de 
especialização. Cada qual atendida em 

construção apropositada. Sexo e amor. Sexo e 
matrimônio. Sexo e maternidade. Sexo e 

estímulo. Sexo e equilíbrio. Sexo e medicina. 
Sexo e evolução. Sexo e penalogia. E outras 

discriminações.



“Disse Andrade que todas as disciplinas são frequentadas por 
grande cópia de alunos, e, tentando saber em quais delas se 

inscrevia o número mais extenso, viera a saber que os assuntos de 
“sexo e maternidade”, e “sexo e penalogia” retinham proeminência 
franca. O primeiro reúne centenas de criaturas que se endereçam 

aos ajustes de lar, na Terra, e o segundo enfeixa enorme 
quantidade de Espíritos conscientes que examinam a melhor 

maneira de infligirem a si próprios determinadas inibições, para se 
corrigirem de hábitos deprimentes no curso da reencarnação a que 

se dirigem. 



“Muitos chegam a deixar escritas nos 
arquivos da casa as sentenças que lavram 
contra si mesmos, antes de se envolverem 
nas provações que consideram necessárias 

ao aperfeiçoamento e felicidade que 
demandam.



[...]“Neves, porém, imprimiu novo rumo à 
palestra, colocando em relevo a satisfação de 

que nos sentíamos possuídos com a revista 
proveitosa nos órgãos de ensino, que 

acabávamos de realizar, e os apontamentos se 
voltaram para as questões do sexo, que, no 

“Almas Irmãs”, assumiam aspectos inusitados.



“O Irmão Régis explicou que também se surpreendera, a princípio, 
com o respeito profundo ali dedicado aos estudos do sexo, em vista 

da desconsideração com que autoridades políticas, religiosas e 
sociais terrestre habitualmente o menoscabam, ressalvadas as 
exceções. E sublinhou, com humor, que nós, os homens, somos 

contraditórios quando reencarnados, porquanto estamos sempre 
ávidos de consertar uma tomada em desajuste e queremos sonegar 

a Deus o direito de socorrer e reabilitar os seus filhos em 
desequilíbrio emotivo.



“O anfitrião, explanando as ideias que nós, os presentes, 
aventávamos, historiou, em síntese, que na Espiritualidade Superior o 
sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo 
de carne, distinguindo macho e fêmea, definição unilateral que, na 

Terra, ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas, herdadas 
do comportamento animal. Entre os Espíritos desencarnados, a partir 

daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo 
divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, 
com o sentimento, com o raciocínio e com faculdades outras, até 

agora menos aplicadas nas técnicas da experiência humana. 



“Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o 
uso do sexo demanda discernimento pelas 

responsabilidades que acarreta. Qualquer ligação sexual, 
instalada no campo emotivo, engendra sistemas de 

compensação vibratória, e o parceiro que lesa o outro, até o 
ponto em que suscitou os desastres morais consequentes, 
passa a responder por dívida justa. Todo desmando sexual 
danificando consciências reclama corrigenda, tanto quanto 

qualquer abuso do raciocínio. 



“Homem que abandone a companheira sem razão ou 
mulher que assim proceda, gerando desregramentos 

passionais na vítima, cria certo ônus cármico no próprio 
caminho, pois ninguém causa prejuízo a outrem sem 

embaraçar a si mesmo. Vaticinou que a Terra, a pouco e 
pouco, renovará princípios e conceitos, diretriz e legislação, 
em matéria de sexo, sob a inspiração da Ciência, que situará 
o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. 



“Empenhou-se a repetir que na crosta planetária os temas sexuais 
são levados em conta, na base dos sinais físicos que diferenciam o 

homem da mulher e vice-versa; no entanto, ponderou que isso não 
define a realidade integral, porquanto, regendo esses marcos, 

permanece um Espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, 
encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que 

obriga a própria Ciência terrena a proclamar, presentemente, que 
masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na 
personalidade humana, do ponto de vista psicológico. 



“Homens e mulheres, em espírito, apresentam certa 
percentagem mais ou menos elevada de 

característicos viris e feminis em cada indivíduo, o 
que não assegura possibilidades de comportamento 

íntimo normal para todos, segundo a conceituação de 
normalidade que a maioria dos homens estabeleceu 

para o meio social.” 



EDUCAÇÃO AFETIVA-

GENÉSICA



EDUCAÇÃO AFETIVA-GENÉSICA

SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL  Q. 61 – Para que 
possamos ressignificar o sexualismo, torna-se necessária 
uma educação sexual para que haja responsabilidade no 
ato sexual. Atualmente, aquilo que se chama educação 
sexual visa apenas combater as doenças sexualmente 

transmissíveis e a concepção. Como devem ser as balizas de 
uma verdadeira educação sexual? Que papel tem o Centro 

Espírita nessa questão? 



“Em realidade, o que propomos chama-se 
educação afetiva-genésica. É a educação em que 

o Espírito inicia o processo de autoamor, 
passando por compreender a extensão e a 
beleza do próprio corpo, o funcionamento 

amoroso do seu corpo e a sua função afetiva por 
meio da atividade sexual. 



“É uma educação que gera 
autoconhecimento e conhecimento da 

relação com o outro, que está focada, antes 
de tudo, nas perspectivas emotivas da 

relação sexual e que começa num 
movimento íntimo de autoamor.



“É fundamental que a educação afetiva-
genésica considere o Espírito em suas várias 
dimensões, passando pelas experiências do 
corpo feminino e do corpo masculino, mas 
que tem como meta unificar inteiramente, 

enquanto Espírito imortal, as duas forças na 
própria alma. 



“Essa educação afetiva-genésica também promove 
um respeito imenso na relação com outro Espírito, 

filho de Deus, que está em um corpo para uma 
experiência da mesma forma que ele e que na 

relação conjugal, por exemplo, essa relação se faz 
antes de tudo pela união dos Espíritos e, como 
consequência, temos a condição de marido e 

esposa. 



“Isso faz com que a educação não foque nos 
problemas da saúde sexual, mas, nas relações 

afetivas saudáveis. Esse é o ponto de equilíbrio 
para auxiliar o Espírito a compreender como 
desenvolver relações afetivas saudáveis com 

vistas a uma vida sexual saudável. 



“Para tanto, o Centro Espírita pode auxiliar e muito 
para contribuir com essa proposta, pois sendo ele o 
núcleo do estudo da promoção do Espírito imortal, é 

capaz de oferecer aos jovens e aos adultos o 
entendimento da função genésica, da afetividade nas 
relações; das consequências felizes dos que buscam 

nessa afetividade a plena realização; 



“...das consequências infelizes daqueles que buscam 
apenas o sexo e, num programa de educação afetiva-
genésica, estabelecer, no Centro Espírita, grupos de 

convivência para abordar essas questões de maneira 
espiritual, com vistas à imortalidade, incluindo a 
visão reencarnacionista do processo, que jamais 

desconsidera o momento atual nas relações entre 
homem e mulher.” 



SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL Q. 62 – Como essa 
educação afetiva-genésica pode ser feita no lar com as 

crianças e os jovens?

“Por meio do diálogo, colocado de maneira simples, aberta 
e espontânea em que os pais podem, em reuniões 

familiares, tratando de vários assuntos necessários ao 
reajustamento da família, abordar também as questões 

afetivo-sexuais, principalmente quando os filhos já estão na 
idade acima de 14 anos. 



“Os pais, utilizando-se do instrumento do diálogo e 
do próprio exemplo dos filhos, poderão verificar que 

o lar é o amparo, é o local de auxílio, de 
esclarecimento e não o contrário que tem acontecido 
ainda em grande quantidade, pois muitos jovens se 

afastam do lar para entrar nos assuntos dessa 
natureza com pessoas mais despreparadas do que 

eles. 



“Os pais não devem esquecer o compromisso de 
estudarem e aplicarem os conhecimentos das funções 

afetivas-genésicas em suas vidas. É importante que 
eles coloquem para os seus filhos que a vida é muito 

mais ampla do que as manifestações exteriores da 
matéria e que as atrações da matéria nos iludem, 

muitas vezes, em nossas escolhas. 



“Com esse diálogo, os filhos e as filhas, que 
ainda não iniciaram as suas atividades sexuais, 

poderão encontrar o apoio certo para a 
afetividade na relação, antes de uma relação 
fortuita, tendo por base apenas as atrações 

físicas, o que, na idade da adolescência, é muito 
forte. 



“Então, fundamentados por um conhecimento 
espiritual da verdadeira função sexual, nessa 

convivência entre pais e filhos, o diálogo 
acontece de forma aberta em conversas 

respeitosas, estabelecendo, cada vez mais, um 
mútuo relacionamento de confiança. 



“Dessa forma, os filhos estarão se organizando para 
constituir lares seguros no futuro, com relacionamentos 

conjugais sólidos, com firmeza e sinceridade de 
propósitos e na proposta educativa da Vida, gerando 
depois filhos seguros, bem fundamentados na Lei de 
Amor, e que o conhecimento espírita, o Evangelho de 

Jesus e a vivência plena dessas Verdades se transformem 
em terapia familiar constante.”



SEXO E MEDIUNIDADE



SEXO E MEDIUNIDADE

SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL Q. 63 – Sabemos 
que a energia sexual é muito importante para que o 

Espírito possa exercitar a transcendência, especialmente 
no campo da mediunidade. Quais são os prejuízos para o 
encarnado que se torna sexualista, no sensualismo dos 
vícios sexuais, no que tange à mediunidade? É possível 

conciliar as duas coisas? 



“De maneira alguma. A mediunidade é um 
patrimônio para o uso sacro da comunicabilidade com 
os Espíritos. O movimento do sexualismo e a busca do 

prazer indébito chama a presença de Espíritos 
zombeteiros, viciosos, pérfidos. É uma ilusão para 

aquele que quer exercer a mediunidade com Jesus, 

acreditar que pode unir o sacro com o profano.



“Aquele que acredita que, por possuir 
uma faculdade mediúnica muito 

ostensiva, não vai estar sujeito aos 
desequilíbrios que as suas escolhas 

infelizes no sexo lhe trazem, está muito 
equivocado. 



“O médium é convidado a utilizar da possibilidade 
que as suas faculdades lhe oferecem para ir ao campo 

íntimo da sublimidade de suas funções sexuais. Por 
meio do exercício da mediunidade, o médium pode 

utilizar as forças genésicas plenamente em função da 
caridade espiritual, amenizando conflitos, aflições, 

inquietações e buscando, no apoio dos Espíritos 
nobres, os esclarecimentos necessários. 



“O médium se desequilibra como qualquer outra pessoa, 
porém com uma agravante. Aberta a sua faculdade para 

o mundo espiritual, muito mais sensível está às 
influências e às induções que lhe chegam. Será um duplo 

insucesso caso ele decida por utilizar a mediunidade e 
permanecer nos seus vícios sexuais. Fará de conta que 
serve ao Cristo, mas, em realidade, está enganando a si 

mesmo e se tornando instrumento da perfídia e da 
mistificação. 



“Muito cuidado aos médiuns que estão trabalhando 
na seara do bem e do amor ante às tentações do 

mundo. Não será uma experiência simplória lidar com 
a própria consciência, depois que verificar que todo o 
trabalho desmoronou por conta das escolhas frágeis e 

da falta de disciplina em não ouvir os avisos dos 
mentores da vida maior. 



“Que o médium busque antes de tudo o 
apoio e o auxílio se está conflitado, tanto 

com os Espíritos nobres como com as almas 
que convive e que lhe podem aconselhar 

para o bem. Manter Mamom e Deus numa 
única dimensão de vida é inconcebível.” 



SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL Q. 64 – Como uma 
pessoa que tem uma relação monogâmica normal pode 

conciliar a prática sexual e a mediunidade e outras 
ações de transcendência das questões materiais?

“Utilizando a vida mediúnica em favor da sua elevação 
moral e utilizando a experiência sexual em favor da sua 

elevação afetiva.” 



ABSTINÊNCIA SEXUAL

SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL Q. 65 –
Em que condições a abstinência sexual pode 

contribuir para o processo de 
espiritualização e saúde espiritual?



“A abstinência sexual, quando colocada em favor da 
autoelevação e da sublimação das forças sexuais no 
corpo, é um processo de autoamor muito profundo. 

Nesse processo de sublimação, o Espírito, então, 
decide por abrir os painéis de sua emotividade para 

sensações elevadas do sentimento, encontrando 
formas de prazer mais enaltecidas e sublimes do que 

apenas as de característica corporal. 



“É uma decisão feliz para aqueles que 
colocam a própria vida como um êmulo de 

trabalho e gratidão à existência, trabalhando 
incansavelmente pela coletividade, com o 
objetivo de contribuir para o progresso da 

Humanidade. 



“Essa abstinência, no entanto, nada tem de 
produtivo se apenas é para fomentar o 

egoísmo no ser que somente faz a 
abstinência com vistas a ser exaltado em 

virtudes pela opinião alheia ou por se 
acreditar mais virtuoso por isso. 



“Não é a abstinência em si o que torna o ser 
virtuoso, mas é a função que essa 

abstinência exerce em seu quadro moral. O 
motivo que faz com que ele faça a 

abstinência é que lhe promove o verdadeiro 
caráter elevado.



“Sendo assim, para aqueles que têm na Terra a tarefa de 
viver com a abstinência sexual como um exercício para o 

desenvolvimento de poderes psíquicos e sentimentos 
mais elevados, vivencie plenamente as experiências dos 

prazeres da alma, da boa leitura, da boa cultura, da 
meditação, da arte, da filosofia e também da 

solidariedade, do contato amigo com os que sofrem, por 
exemplo, visitas aos que necessitam e padecem na 

enfermidade ou na solidão. 



“O exercício da solidariedade é intensamente útil para 
aqueles que vivem uma vida solitária, porém solidária. O 
Espírito se sente plenamente preenchido em suas forças 
genésicas e isso lhe constitui felicidade sublime para o 

prosseguimento de sua tarefa, fazendo com que a palavra 
de Jesus se fixe totalmente em sua conduta: bem 

aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos 
de Deus. Eis a função dos que têm na Terra a tarefa com a 

coletividade.” 



SEXO, SAÚDE E 

ESPIRITUALIZAÇÃO



SEXUALIDADE E SAÚDE ESPIRITUAL Q. 
66 – Que ações o Espírito imortal 

reencarnado pode realizar para que se utilize 
do sexo como fonte de saúde e 

espiritualização? 



“As antigas tradições orientais já 
haviam estudado o quanto as funções 

sexuais podem oferecer ao Espírito 
entendimento para a sua sublimação 

interior. 



“Na antiga Índia, o Tantra Yoga foi estudado com a função de 
auxiliar o homem a encontrar, por meio dos mecanismos íntimos 
das forças genésicas, um caminho para a sua autoiluminação, isso 

porque a força genésica no Espírito é a força criadora e, se o 
homem e a mulher utilizam essa força para a manifestação da 

grande afetividade um ao outro, em que, por meio das 
manifestações afetivas de todos os dias, ou seja, do olhar 

carinhoso, do abraço afetuoso, da convivência amorosa, das 
expressões de apoio e afeto, estamos diante de expressões sexuais 

da alma. Porém, são expressões sublimadas. 



“O ser humano, muitas vezes, quer encaixar as ideias 
espirituais nas questões sexuais o que se constitui em 
grande tormenta. Não é assim que o sublimará, mas, 

quando compreender que as suas questões sexuais são 
apenas expressões rudimentares da grande vivência 

espiritual. Antes de tudo, é o Espírito que existe sobre a 
matéria e não é tentando encaixar práticas exteriores que o 

ser humano conseguirá vivenciar a excelsitude do amor. 



“Por isso mesmo, não estamos afirmando que práticas 
exteriores orientais ou práticas terapêuticas criadas pela 

medicina ocidental constituem a solução primária. A 
solução primária é a internalização do autoamor à sua 
própria constituição sexual, amar a própria polaridade, 

respeitá-la e amar as expressões dessa polaridade também 
no outro, porquanto o Espírito possui as duas, uma 

manifesta e outra mais em latência. 



“Ao fazer essa viagem interior, o Espírito poderá encontrar em 
quais movimentos íntimos está desenvolvendo o afeto por si 
mesmo e em quais está se menosprezando. Isso o auxiliará a 

encontrar as energias genésicas, tanto da polaridade feminina 
quanto da polaridade masculina dentro de si mesmo. Essas 

energias genésicas oferecerão ao Espírito a capacidade de se 
autoconhecer e, por isso mesmo, poderá oferecer a si e ao outro, 

por meio das relações íntimas, seja de intimidade sexual ou de 
intimidade afetiva apenas, uma terapia intensa de saúde, saúde 

integral.” 



DEPOIMENTO DE SUZANÁH

A trajetória de uma alma equivocada

(No dia 23 de junho de 2014, tivemos a presença do Espírito 
Suzanáh que nos relatou a sua trajetória da sexolatria ao equilíbrio 

espiritual)

“De posse das memórias de minhas últimas reencarnações tenho a 
consciência dos profundos equívocos que se repetiram nessas 

vidas. 



Falarei da penúltima, dos profundos equívocos que cometi, 
porque as outras foram bastante parecidas. 

E, a misericórdia divina, que nunca abandona nenhum dos Seus 
filhos, possibilitou três tentativas para que eu pudesse corrigir 

os erros, profundamente arraigados, nas minhas escolhas. 

Nasci como Suzanáh, em uma família cristã que me educou 
dentro dos valores morais da época e me encaminhou numa 

sociedade que ainda preservava os valores morais do 
Cristianismo. 



Estudei, fui letrada, alfabetizada, conheci um homem digno 
e justo e me casei. Tive três filhos, dois meninos e uma 

menina, e formamos um lar, meu marido e eu, um homem 
que me deu todas as oportunidades. Mas eu era um 
Espírito bastante inquieto e ainda profundamente 

comprometido nas questões sexuais, não me satisfazia com 
aquela vida que eu considerava indigna da minha pessoa. 

Uma vida modesta, uma vida interiorana. 



E, então, no primeiro chamado da ilusão, que veio através de 
um bon-vivant, eu deixei me levar pela paixão e abandonei o 

lar e os filhos e segui com esse homem para aproveitar as 
delícias da vida. 

E, assim, fomos para uma grande cidade e lá, aos poucos, eu 
comecei a perceber os erros cometidos. Mas, daí, já se tinham 
passado alguns anos e eu, altamente comprometida na parte 
sexual com esse homem, pois ele tinha vários vícios, vários 

hábitos viciosos os quais eu também me comprazia,  não podia 
retornar. 



E, então, aos poucos ele foi se cansando de mim e me 
vendendo aos seus amigos, devido às artes que ele tinha 

me ensinado na área sexual.  

E, dos amigos passou aos conhecidos, e daí para os 
fregueses, e me tornei uma mercadoria na mão de Ricardo.

Assim, de queda em queda, engravidei algumas vezes, 
abortei todas porque um filho atrapalharia a minha vida, no 

meu conceito naquela época. 



E, de erro em erro, de queda em queda, eu fui agravando 
a minha situação moral e espiritual até que Ricardo me 
abandonou e acabei em um prostíbulo bastante infecto. 

A revolta, o orgulho, o desespero tomaram conta da 
minha pessoa e eu, para me ver livre de tudo aquilo, 

pulei de um abismo que tinha próximo de onde estava, 
deixando aquela encarnação nas pedras que me 

receberam lá em baixo. 



Quando tive os primeiros vislumbres de consciência no plano 
espiritual, aqueles a quem eu tinha abortado, revoltados e 
querendo vingança, estavam me esperando e, quase que 

imediatamente, me levaram para regiões de profundas trevas e 
sofrimentos, onde fui torturada e seviciada por longos, longos 

anos. 

A revolta ainda morava em meu coração e eu me achava uma 
injustiçada, mas a dor e o sofrimento, essas duas companhias que 
nos levam à reflexão de tudo o que fazemos, me levaram a rever 
algumas atitudes e a repensar tudo aquilo que eu tinha vivido. 



E, aí, aos poucos, meu coração foi se abrandando e eu fui perceber 
os profundos equívocos, bastante arraigados no meu seio. 

E, quando o verdadeiro arrependimento chegou ao meu coração, e 
eu consegui elevar os meus olhos à figura da mãe de Jesus, que 

socorre a todas as suas filhas, eu fui amparada pelos seus servos. 

Tiraram-me de uma região de profundo sofrimento, de profunda 
treva em que eu estava mergulhada em um lodo imenso e me 
levaram até a Colônia em que a nossa mãe santíssima recebe a 

todos os seus filhos e filhas caídos. 



O amor, a paciência com que a misericórdia com que me 
trataram, eu que estava totalmente comprometida, com 

chagas morais profundas e com chagas profundas no 
perispírito, foram bálsamos que levarei pela eternidade. 

Lá, muito aos poucos, fui conseguindo resgatar em mim as 
boas qualidades. Perceber os profundos equívocos, 

trabalhar, mudá-los e sedimentar todo um preparo moral e 
emocional porque eu precisava voltar ao palco terrestre, 

devido às dívidas seríssimas para reparar.



E, voltei para uma breve reencarnação, correção do meu 
perispírito, que durou poucos anos em uma família também 

amorosa e cristã, por acréscimo de misericórdia divina, 
sempre. 

Voltei novamente para a Colônia. De novo me preparei por 
anos a fio, muitos anos para voltar ao palco terrestre tendo, 
como primeiro compromisso, uma família, uma constituição 
de uma família amorosa, a constituição e a manutenção até 

o fim dos meus dias. 



E, assim foi. Nasci novamente em uma família cristã que me deu 
todos os conceitos necessários para formar uma família 

harmoniosa e cresci, mas os hábitos viciosos, mais uma vez, quase 
me tiraram do caminho. 

Na juventude, com as companhias da época, eu reneguei o 
casamento, achava que aquilo era para quem não tinha outras 

ambições e eu tinha, queria estudar, me formar, e assim fiz. 

Estudei, me formei, mas graças, mais uma vez, à misericórdia 
divina, depois de me formar, encontrei um companheiro digno e 
também tive os primeiros conhecimentos da Doutrina Espírita. 

. 



Comecei a aprender sobre a doutrina, dos vinte aos trinta 
anos de idade, e me casei. Tive dois filhos. Aprendi, na 

Doutrina Espírita, sobre as sucessivas vidas e as Leis. A que 
mais me chamou atenção foi a de Causa e Efeito, devido aos 

profundos erros do passado. 

Mais uma vez, a rebeldia tomou conta. Afastei-me, por um 
bom tempo, da Doutrina Espírita, mas mantive os meus 
compromissos no casamento e com a criação dos filhos. 



Depois de algum tempo, eu retornei, novamente, ao 
Centro Espírita e continuei o trabalho como uma 

simples colaboradora em um centro de uma cidade 
do interior. Mas, dentro do meu coração, a felicidade 

era imensa, porque, intuitivamente, eu tinha a 
certeza de que, dessa vez, eu estava dentro do 

caminho que tinha sido programado pelos meus 
mentores, com a minha aprovação. 



E, assim, foi até que desencarnei e voltei para o plano 
espiritual, não como completista, porque tive várias 

falhas pelo caminho, mas como uma pessoa que 
cumpriu as principais metas que tinham sido 

programadas, que eram o casamento e os filhos. A 
manutenção de um casamento harmonioso e a 

criação digna e moral dos seus filhos. 



Portanto, meus irmãos, eu precisei de três reencarnações para 
aprender a transformar a rebeldia, o orgulho e o egoísmo em relação 

à família em humildade, mansidão e fraternidade. 

Hoje, quando olho para trás, agradeço, profundamente, à 
misericórdia divina e ao amparo de Maria e de seus servos, que 

foram decisivos na minha vida imortal. 

Eu reverterei esse atendimento, através do bem que eu posso fazer, 
usando o pouco do que eu sei. 

Muito obrigada,

Suzanáh



VISUALIZAÇÃO TERAPÊUTICA

SEXUALIDADE E AUTOCURA

(EQUILÍBRIO DA SEXUALIDADE)



VISUALIZAÇÃO TERAPÊUTICA BASEADA NA MENSAGEM 

SEXUALIDADE E AUTOCURA DO ESPÍRITO HONÓRIO para o exercício 
do equilíbrio da sexualidade

Respire lenta e profundamente. A cada expiração diga para si 
mesmo(a): relaxe-se! relaxe-se! relaxe-se! Sinta todo o seu corpo 
relaxando gradualmente, pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, 

quadris, abdome, tórax, ombros, braços, antebraços e mãos, 
coluna, costas, pescoço, face, couro cabeludo. Perceba que uma 
sensação agradável vai tomando conta do seu corpo em suave 

relaxamento.



Agora, mentalize uma luz envolvendo todo o seu ser, 
integralmente. Sinta essa luz vitalizando todas as células do 

seu corpo físico, harmonizando o seu corpo fluídico, 
produzindo-lhe um estado de profundo bem-estar.

Agora, focalize e sinta as energias do primeiro chakra, o 
chakra da segurança, próximo ao cóccix. Perceba que a 

atenção consciente nesse chakra amplia a luz, 
intensificando-a nessa região. 



Busque, agora, a conexão com as virtudes do 
sentimento de aprendiz, da humildade e da 

mansidão, fundamentais para que você Espírito 
imortal, aprendiz da Vida, possa se acolher 

incondicionalmente, aceitando as suas energias 
genésicas como estão, de modo a sublimá-las 

gradualmente, canalizando toda essa energia para os 
propósitos superiores do Espírito. 



Com estes sentimentos, sinta a energia 
luminosa alcançar o segundo chakra, o 

chakra do prazer, logo abaixo do umbigo, 
diretamente ligado à sexualidade. Perceba 

que a atenção consciente nesse chakra
amplia a luz, intensificando-a nessa região.



Busque, agora, sentir o prazer de estar no trabalho de 
harmonizar as suas energias sexuais, o prazer de se 

autodescobrir, o prazer se autoconhecer. Intensifique em 
si o prazer de ser útil a si mesmo na sua busca da 

autoiluminação para contribuir com os designíos de 
Deus para a coletividade terrena no grande Projeto 

Iluminativo de Jesus para o nosso planeta. Esse imenso 
prazer o(a) conecta com a virtude da gratidão. 



Com este sentimento de gratidão, sinta a 
energia luminosa alcançar o terceiro chakra, 

o chakra do poder, logo abaixo do osso 
esterno. Perceba que a atenção consciente 
nesse chakra amplia a luz, intensificando-a 

nessa região.



Conecte-se com a virtude da aceitação equilibradora desse chakra. 
Busque, agora, sentir o poder que você, Espírito imortal, traz em si, 
capaz de realizar o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais, 
capaz de se autodescobrir, capaz de se autoconhecer. Intensifique 
em si essa capacidade de se conectar com o poder de se entregar 
ao potencial que você traz como Espírito imortal, sendo útil a si 
mesmo na sua busca da autoiluminação para contribuir com os 
designíos de Deus para a coletividade terrena no grande Projeto 

Iluminativo de Jesus para o nosso planeta. 



Com este sentimento de entrega e aceitação 
ao poder de ser imortal, sinta a energia 

luminosa alcançar o quarto chakra, o chakra
do amor, na região do seu coração. Perceba 

que a atenção consciente nesse chakra
amplia a luz, intensificando-a nessa região.



Conecte-se com a virtude da compaixão equilibradora desse chakra. 
Busque, agora, sentir o autoamor que você, Espírito imortal, é 

convidado a experienciar. Por amor a si mesmo você está realizando o 
trabalho de harmonizar as suas energias sexuais, esforçando-se para 

se autodescobrir e se autoconhecer. Intensifique em si essa 
capacidade de se conectar com o amor e a compaixão para se 

entregar ao potencial que você traz como Espírito imortal, sendo útil 
a si mesmo na sua busca da autoiluminação para contribuir com os 

designíos de Deus para a coletividade terrena no grande Projeto 
Iluminativo de Jesus para o nosso planeta.



Com este sentimento de amor e compaixão, 
sinta a energia luminosa alcançar o quinto 

chakra, o chakra do conhecimento da 
Verdade, na região do sua garganta. Perceba 

que a atenção consciente nesse chakra
amplia a luz, intensificando-a nessa região.



Conecte-se, ainda mais, com a virtude da Verdade equilibradora desse 
chakra. Busque, agora, sentir a Verdade que você, Espírito imortal, é 

convidado, por meio da disciplina, a buscar para que possa se libertar das 
injunções da dor e do sofrimento. Por amor à Verdade com exercícios de 

disciplinar a sua vontade você está realizando o trabalho de harmonizar as 
suas energias sexuais, esforçando-se para se autodescobrir e se 

autoconhecer. Intensifique em si essa capacidade de se conectar com à 
Verdade para se entregar ao potencial que você traz como Espírito imortal, 
sendo útil a si mesmo na sua busca da autoiluminação para contribuir com 

os designíos de Deus para a coletividade terrena no grande Projeto 
Iluminativo de Jesus para o nosso planeta. 



Com este sentimento de amor à Verdade, 
sinta a energia luminosa alcançar o sexto 

chakra, o chakra da percepção e intuição, na 
região da sua testa. Perceba que a atenção 

consciente nesse chakra amplia a luz, 
intensificando-a nessa região.



Conecte-se, ainda mais, com a virtude do discernimento equilibradora desse 
chakra. Busque, agora, sentir a virtude do discernimento que você, Espírito 

imortal, é convidado exercitar para iluminar o seu livre-arbítrio, fazendo bom 
uso da Lei de Liberdade, libertando-se das injunções da dor e do sofrimento. 

Por exercitar o discernimento, fazendo boas escolhas você disciplina a sua 
vontade, realizando o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais, 

esforçando-se para se autodescobrir e se autoconhecer. Intensifique em si 
essa capacidade de se discernir para se entregar ao potencial que você traz 

como Espírito imortal, sendo útil a si mesmo na sua busca da autoiluminação
para contribuir com os designíos de Deus para a coletividade terrena no 

grande Projeto Iluminativo de Jesus para o nosso planeta. 



Com este sentimento de discernimento, sinta a 
energia luminosa alcançar o sétimo chakra, o 

chakra da transcendência, no topo de sua 
cabeça. Perceba que a atenção consciente nesse 

chakra amplia a luz, intensificando-a nessa 
região.



Conecte-se, ainda mais, com a virtude da entrega equilibradora desse 
chakra. Busque, agora, sentir a virtude da entrega que você, Espírito 

imortal, é convidado exercitar, entregando-se a Deus e as Suas Leis, que 
lhe proporciona um estado de êxtase espiritual, pois ao disciplinar a sua 

vontade, você realiza o trabalho de canalizar as suas energias sexuais 
para a transcendência das questões puramente materiais. Intensifique 
em si essa capacidade de se entregar ao potencial que você traz como 

Espírito imortal, sendo útil a si mesmo na sua busca da autoiluminação
para contribuir com os designíos de Deus para a coletividade terrena no 

grande Projeto Iluminativo de Jesus para o nosso planeta. 



Sinta o êxtase que essa experiência lhe 
proporciona por se colocar na posição 

de instrumento da paz do Senhor, 
intensamente entregue à vontade de 

Deus. 



Perceba que essa entrega fortalece o chakra da segurança, pois 
quanto mais você se entrega às Leis e a Deus, mais seguro se 

sente e a confiança lhe oferece o prazer da gratidão. A gratidão 
intensifica o poder de aceitar o que você tem a transmutar, 

sendo útil, oferecendo-se com amor e compaixão à 
coletividade humana, de modo a difundir a Verdade com 

discernimento e, por isso mesmo, sente a vontade de Deus 
dentro de si, transcendendo a persona e alcançando o ser que 

você é, Espírito imortal criado para a felicidade plena! 



Senhor! Nós fluímos, agora, o pensamento cósmico de Deus em 
cada célula que se multiplica e se renova. 

Estamos diante da Tua mais intensa compaixão que é a própria 
consciência dentro de nós, elevando-nos para as etapas da 

felicidade sem fim. Essa compaixão respeita nossas decisões, 
nossas escolhas, nossas arbitrariedades, nossos equívocos atrozes e 
continuará respeitando sempre tudo quanto escolhermos, porque 

essa compaixão é a própria presença de Deus nos amando 
incondicionalmente, indo ao fundo de nossas experiências sexuais. 



Verificaremos que já temos condição de sublimar 
as forças mal sucedidas e mal conduzidas de um 
passado de ignorância e dor. Isso tudo começa, 
porque o amor se manifesta em nós como a luz 
que dissipa e dissolve todas as sombras que o 
sensualismo criou em torno de nossas ilusões. 



Por isso, abertos imensamente para a energia cósmica 
da natureza e da vida, nós, agora, nos colocamos 

diante da energia genésica criadora da existência e 
podemos dizer o quanto amamos essa energia 

criadora e dizemos, do coração para o cérebro e para 
a mente: Eu me amo, eu sou criação de amor, 

constantemente, criando amor! Constantemente, 
criando amor! 



Acionando essa força do centro genésico, em todos os 
centros vitais até o transcendente, sinto, mais uma 
vez: Eu sou amor! Eu sou criação! Criando o amor 
constantemente, criando o amor constantemente! 

Que a Tua bondade, Mestre da criação profunda do 
amor em todos nós, permaneça em nós, unindo-nos 

aos desígnios de Deus para todo o sempre! 




