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Sexo e sexualidade
são a mesma coisa?

O que é sexo?
⎖ Atributo não apensas respeitável, mas

profundamente santo na natureza.

⎖ EXIGE:
⎖ Educação
⎖ Controle
⎖ Responsabilidade
⎖ Discernimento
⎖ Onde e quando se expresse.
(EMMANUEL. Vida e Sexo, cap. 1)

Finalidades do sexo
⎖ Reencarnação;
⎖ Permuta de hormônios

físicos e psíquicos;
⎖ União dos sentimentos
e a fixação dos afetos.

⎖ “Quaisquer desrespeitos às suas finalidade

superiores tornam-se fatores de
desequilíbrios, de desajustes de
perturbações, gerando ódios inomináveis,
rudes embates, sofrimentos dolorosos,
sequelas espirituais demoradas...”

(MANOEL P. DE MIRANDA. Trilhas da libertação, cap. “Sexo e
Responsabilidade”)

Devemos ao sexo
⎖ O instituto da reencarnação
⎖ As alegrias do afeto
⎖ As bênçãos da família
(EMMANUEL. Vida e Sexo, cap. 1)

A energia sexual
⎖ A utilização da energia

sexual verte da criação
divina para:

⎖ construção e sustentação

de todas as civilizações da
Terra.

⎖ Suas consequências:
⎖ felizes ou infelizes,
⎖ construtivas ou destrutivas,
⎖ conforme a orientação

que se dê.

(EMMANUEL. Vida e Sexo, cap.
5)

Desarmonia sexual
⎖ “Compreendamos, pois, que o sexo

reside na mente, a expressar-se no
corpo espiritual, e consequentemente
no corpo físico, por santuário criativo
de nosso amor perante a vida, e, em
razão disso, ninguém escarnecerá
dele, desarmonizando-lhe as forças,
sem escarnecer e desarmonizar a si
mesmo.”

(ANDRÉ LUIZ. Evolução em Dois Mundos, cap. 18)

Sexo e proteção
espiritual
⎖ “Todos os encarnados que edificam o

ninho conjugal, sobre a retidão,
conquistam a presença de
testemunhas respeitosas, que lhes
garantem a privacidade dos atos mais
íntimos, consolidando-lhes as fronteiras
vibratórias e defendendo-as contra as
forças menos dignas, tomando, por
base de seus trabalhos, os
pensamentos elevados que encontram
no ambiente doméstico dos amigos
[...].”

(ANDRÉ LUIZ. Missionários da Luz, cap. 13)

Sexo e obsessão
⎖ “[...] não ocorre o mesmo, entretanto, nas

moradias, cujos proprietários escolhem
baixas testemunhas espirituais, buscandoas em zonas inferiores. A esposa infiel aos
princípios nobres da vida em comum e o
esposo que põe sua casa em ligação com
o meretrício, não devem esperar que seus
atos afetivos permaneçam coroados de
veneração e santidade.
Suas relações
mais íntimas são objeto de participação
das desvairadas testemunhas que
colheram. Tornam-se vítimas inconscientes
de grupos perversos, que lhes partilham as
emoções de natureza fisiológica,
induzindo-as à mais dolorosa viciação.”

(ANDRÉ LUIZ. Missionários da Luz, cap. 13)

Sexo e viciação
⎖ “Infelizmente, em razão do prazer

que proporciona, em todas as
épocas e hoje, particularmente, o
sexo tem sido instrumento de
viciações ignóbeis, de explorações
sórdidas, de crimes inimagináveis,
tornando-se veículo de promoção
social, comercial, artística e cultural,
com graves e imprevisíveis
consequências.”

(MANOEL P. DE MIRANDA. Trilhas da Libertação,
cap. “Sexo e Responsabilidade”.)

Qual deve ser nossa
conduta sexual?
⎖ “Um compromisso sexual deve

ser profundamente respeitado.
⎖ Não podemos esquecer que a
lesão emocional é talvez mais
importante que a lesão física.
⎖ Se alguém deseja se
desincumbir de um
compromisso afetivo deve fazêlo com grandeza de
pensamento e atitudes.
⎖ N ã o c o m p r e e n d o a
promiscuidade, mas a luta para
que haja o relacionamento de
alma para alma, com o respeito
que devemos uns aos outros.”
(EMMANUEL. Entender conversando,
perg. 41)

Que dizer dos relacionamentos
extraconjugais?
⎖ Todos os compromissos na vida sexual

estão subordinados a lei de causa e
efeito.

⎖ Quais prejuízos teremos?
⎖ Responsabilidade pela lesão emocional
que causar.
⎖ Resgate das dificuldades que criou para o
outro e para si mesmo.
(EMMANUEL. Vida e Sexo, cap. 19)

Recuperação dos
desequilíbrios sexuais
⎖ É questão da alma. Requer processo

individual de cura.

⎖ Só o conhecimento superior gravado

na própria alma pode opor barreiras
aos desequilíbrios existentes.

⎖ Traçar caminhos novos à energia

criadora do sexo.

(ANDRÉ LUIZ. Missionários da Luz, cap. 3 a 6)

Emprego das energias
sexuais
⎖ NÃO
⎖
⎖ Proibição
⎖ Abstinência imposta
⎖ Impulso livre
⎖ Indisciplina

MAS
⎖ Educação
⎖ Emprego digno
⎖ Responsabilidade
⎖ Controle

(EMMANUEL. O Consolador, perg. 184)

Reflexão
⎖ “Companheiros da Terra, à frente de todas as

complicações e problemas do sexo, abstende-vos de
censura e condenação. Todos nós – os Espíritos em
aperfeiçoamento nos climas do Planeta – estamos
emergindo de passado multimilenar, em que as
tramas da alma se entreteciam em labirintos de
sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos
fixassem no espírito. Ainda assim, achamo-nos todos
muito longe da meta por alcançar. Se alguém vos
parece cair, sob enganos do sentimento, silenciai e
esperai!”

(EMMANUEL. Vida e Sexo, cap. 26)

