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Mundo	  Primitivo	  



O	  que	  precisamos	  fazer	  pra	  subir	  a	  escada?	  	  



O	  Espírita	  tem	  o	  dever	  de	   instruir-‐se,	  de	   integrar-‐se	  na	  
cultura	  do	  seu	  tempo.	  O	  Espírito	  da	  Verdade	  trouxe-‐nos	  
um	   mandamento	   novo,	   ao	   declarar:	   Espíritas,	   amai-‐
vos,	   eis	   o	   primeiro	   ensinamento;	   instruí-‐vos,	   eis	   o	  
segundo.	   Kardec,	   por	   sua	   vez,	   ensinou-‐nos	   que	   o	  
Espiritismo	  se	  relaciona	  com	  todas	  as	  ciências,	  e	  que	  só	  
lhe	   foi	   possível	   aparecer,	   depois	   que	   elas	   se	  
desenvolveram	  no	  mundo.	  

(Extraído	  do	  livro	  "O	  Tesouro	  dos	  Espíritas",	  de	  Miguel	  Vives	  e	  Herculano	  Pires)	  

O	  Dever	  do	  Espírita	  



Fontes	  das	  informações	  

Sexualidade	  Numa	  Visão	  Espirita	  -‐	  Raul	  Teixeira	  

Sexualidade	  e	  Homossexualidade	  à	  Luz	  da	  Doutrina	  Espirita	  -‐	  Nazareno	  Feitosa	  2013	  

Sexualidade	  e	  Espiritualidade-‐	  Nazareno	  Feitosa	  	  
Instintos	  Sexuais	  Humanos-‐	  BBC	  

Sexualidade	  na	  visão	  Espírita-‐	  Edilson	  Cardoso	  	  

Sublimação	  Sexual-‐	  Divaldo	  Franco	  	  

Tabus	  e	  preconceitos	  sobre	  sexualidade	  que	  intoxicam	  a	  cultura	  espírita	  -‐	  Djalma	  

Vídeos	  palestras:	  

Sexualidade	  e	  Afetividade-‐	  Andrei	  Moreira	  	  

Andrei	  Moreira	  -‐	  Homossexualidade	  Sob	  a	  Otica	  do	  Espirito	  Imortal	  Secrets	  of	  the	  Sexes-‐	  BBC	  	  

Homossexualismo-‐	  Chico	  Xavier-‐	  Pinga	  Fogo-‐	  1972	  

Seminário/	  Sexualidade	  e	  Espiritismo-‐	  Anete	  Guimarães	  

Vício	  em	  Pornografia.	  O	  buraco	  é	  mais	  em	  cima.	  (ABORDAGEM	  
CIENTÍFICA)-‐	  	  Gary	  Wilson	  

The	  Great	  Porn	  Experiment/	  Gary	  Wilson	  at	  	  TEDxGlasgow	  



Sexualidade	  	  
	  
	  
	  

Físico	  

Mental	  

Espiritual	  



Questões	  Socioculturais	  Históricas	  

Pecado	  

Tabu	  

Desconhecimento	  



Aspectos	  Físicos	  



• Droga	  natural/	  Mecanismo	  de	  
recompensa	  

•  Este	  mecanismo	  acessa	  profundamente	  
a	  parte	  primitiva	  do	  cérebro	  (Instintiva):	  
alimentação,	  proteção,	  procriação/
distribuição	  de	  material	  genético	  

Dopamina	  
	  



Instinto	  

Segundo	  Kardec:	  O	  instinto	  é	  a	  força	  oculta	  que	  

solicita	  os	  seres	  orgânicos	  a	  atos	  espontâneos	  e	  

involuntários,	  tendo	  em	  vista	  a	  conservação	  

deles.	  Nos	  atos	  instintivos	  não	  há	  reflexão,	  nem	  

combinação,	  nem	  premeditação	  	  



Mecanismo	  de	  recompensa	  



Estímulo	  

Desejo	  

Prazer	  

Satisfação	  Compensação	  



•  Livro	  dos	  Espíritos-‐	  Livro	  Primeiro,	  cap.	  IV,	  

questões	  71	  a	  75.	  

– O	  Homem	  negligencia	  o	  seu	  instinto,	  que	  é	  uma	  

espécie	  de	  inteligência	  não	  racional,	  não	  

consciente.	  	  



Ato	  Sexual	  e	  Prazer	  
•  Sexo	  Total	  (Orgasmo	  +	  Prazer	  Sexual):	  	  

– Estímulos	  Físicos	  (50%	  da	  Estimulação)	  

– Estímulos	  Emocionais	  (50%	  da	  

Estimulação)	  

•  Sexo	  Parcial:	  

– Sexo	  sem	  Emoção:	  sem	  Amor	  



Tensão	  Sexual	  

Excitação	  
Platô	  

Orgasmo	  

Fonte:	  Anete	  Guimarães/	  Seminário:	  Sexualidade	  e	  Espiritismo	  
	  



Diferenças	  entre	  homem	  e	  mulher	  

•  Mulher	  conhece	  menos	  o	  seu	  corpo	  

•  Mulher	  demora	  mais	  para	  atingir	  o	  orgasmo	  

•  Homem	  excita-‐se	  mais	  com	  estímulos	  físicos	  

e	  visuais	  que	  a	  mulher	  

•  Diferenças	  Antropológicas	  e	  Sociológicas	  



Adultério	  e	  Prostituição	  
	  



Efeito	  Coolidge	  

Calvin	  Coolidge	  

Amor,	  preciso	  lhe	  
dizer	  uma	  coisa:	  Eu	  

tenho	  outra	  
mulher...	  	  



As	  redes	  sociais	  feitas	  para	  trair	  	  
	  

Serviços	  estrangeiros	  que	  oferecem	  recursos	  propícios	  a	  quem	  
busca	  uma	  relação	  extraconjugal	  aportam	  no	  Brasil...	  

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-‐digital/as-‐redes-‐sociais-‐feitas-‐para-‐trair	  





an	  old	  joke	  about	  Calvin	  Coolidge	  when	  he	  was	  President	  …	  The	  

President	  and	  Mrs.	  Coolidge	  were	  being	  shown	  [separately]	  around	  an	  

experimental	  government	  farm.	  When	  [Mrs.	  Coolidge]	  came	  to	  the	  

chicken	  yard	  she	  noticed	  that	  a	  rooster	  was	  mating	  very	  frequently.	  

She	  asked	  the	  attendant	  how	  often	  that	  happened	  and	  was	  told,	  

"Dozens	  of	  times	  each	  day."	  Mrs.	  Coolidge	  said,	  "Tell	  that	  to	  the	  

President	  when	  he	  comes	  by."	  Upon	  being	  told,	  the	  President	  asked,	  

"Same	  hen	  every	  time?"	  The	  reply	  was,	  "Oh,	  no,	  Mr.	  President,	  a	  

different	  hen	  every	  time."	  President:	  "Tell	  that	  to	  Mrs.	  Coolidge."	  



Aspectos	  Espirituais	  



O	  que	  diz	  a	  doutrina	  sobre	  o	  sexo...	  

•  ...	  para	  a	  proibição,	  mas	  sim	  para	  a	  Educação	  

•  ...	  para	  a	  	  abstinência	  imposta,	  mas	  emprego	  

digno	  com	  devido	  respeito	  a	  si	  e	  aos	  outros...	  

•  ...	  para	  a	  indisciplina,	  mas	  controle	  

•  ...	  para	  o	  impulso	  livre,	  mas	  responsabilidade	  



Relações	  Sexuais	  geram	  Compromissos	  

•  Deixam	  marcas	  no	  perispírito,	  no	  corpo	  físico,	  são	  laços	  muito	  
fortes,	  que	  podem	  desencadear	  	  boas	  ou	  más	  consequências…	  

•  Relações	  sexuais	  desregradas	  podem	  transformar-‐se	  em	  doenças	  

–  Problemas	  para	  se	  engravidar	  

–  Impotência	  	  

–  Frase	  de	  Raul	  Teixeira	  em	  sua	  palestra	  sobre	  sexualidade:	  "(...)	  
que	  fluido	  recebe	  as	  mulheres	  que	  tiram	  fotos	  nuas	  para	  as	  
revistas?	  Depois	  que	  aparece	  cânceres	  de	  útero,	  seios	  podem	  
ser	  os	  dardos	  dos	  fluidos	  que	  chegaram	  das	  mentes	  doentias	  
(...)"	  



Energia	  Sexual	  

Emmanuel,	   através	   da	   psicografia	   de	   Chico	   Xavier,	  
conclui:	  "Diante	  do	  sexo	  não	  nos	  achamos	  à	  frente	  de	  
um	  despenhadeiro	  para	  as	  trevas,	  mas	  perante	  a	  fonte	  
viva	   das	   energias	   em	   que	   a	   sabedoria	   do	   universo	  
situou	   o	   laboratório	   das	   formas	   físicas	   e	   a	   usina	   dos	  
estímulos	  espirituais	  mais	  intensos	  para	  a	  execução	  das	  
tarefas	   que	   escolhemos,	   em	   regime	   de	   colaboração	  
mútua,	   visando	   ao	   rendimento	   do	   progresso	   e	   do	  
aperfeiçoamento	  entre	  os	  homens".	  



Espírito	  

•  Espírito	  não	  tem	  sexo,	  tal	  como	  nós	  o	  

conhecemos;	  há	  sim	  impressões	  no	  perispírito;	  

•  Espíritos	  trocam	  energia	  de	  forma	  diferente,	  

muito	  mais	  ligado	  ao	  amor;	  

•  No	  umbral,	  espíritos	  viciados	  em	  sexo	  plasmam	  

órgãos	  sexuais	  para	  participar	  de	  orgias	  



No	  livro	  a	  	  Gênese	  

•  Instinto	  de	  conservação	  da	  espécie	  

	  	  



CAPÍTULO	  IV	  –	  Da	  lei	  de	  reprodução	  
Livro	  dos	  Espíritos	  	  

• População	  do	  Globo	  	  
• Sucessão	  e	  aperfeiçoamento	  das	  raças	  	  

• Obstáculos	  à	  reprodução	  	  

• Casamento	  e	  celibato	  	  

•  	  Poligamia	  	  



A	  energia	  sexual	  
•  Sigmundo	  freud	  argumentava	  que	  na	  raiz	  de	  todo	  

conflito	  neurótico	  havia	  um	  problema	  da	  libido	  	  

•  Jung	  ampliou	  o	  conceito	  da	  libido	  para	  	  energia	  do	  

Homem	  para	  atender	  todos	  seus	  desejos:	  sexual,	  

fome,	  sede,	  segurança,	  conforto	  térmico,	  etc...	  

considera	  que	  esse	  poder	  como	  semelhante	  ao	  

conceito	  do	  Extremo	  Oriente	  do	  chi	  ou	  prana,	  ou	  seja,	  

como	  um	  esforço	  geral	  para	  alguma	  coisa.	  



•  A	  libido	  impulsiona	  o	  indivíduo	  para	  a	  realização	  

criativa	  	  e	  produtiva,	  quando	  se	  expressa	  com	  

moderação,	  sendo	  natural	  decorrência	  ancestral	  

do	  instinto	  por	  cuja	  faixa	  o	  ser	  transitou	  durante	  

largo	  período	  e	  cujas	  marcas	  permanecem	  

dominadoras.	  

•  Joana	  de	  Angelis-‐	  Dias	  Gloriosos	  p	  124	  



Sexo	  e	  Obsessão	  
	  

•  Abertura	  que	  permitimos	  

•  Espíritos	  precisam	  dos	  encarnados	  para	  suas	  

necessidades	  	  

•  Eles	  aproveitam-‐se	  do	  nosso	  vício	  em	  

Pornografia	  para	  estabelecerem	  seus	  

processos	  obsessivos	  



Portanto	  

•  Energia	  sexual	  é	  o	  que	  nos	  move,	  nos	  faz	  trabalhar,	  

criar	  (a	  energia	  sexual	  é	  a	  energia	  criativa	  do	  Homem),	  

então	  não	  é	  apenas	  a	  energia	  que	  nos	  move	  num	  ato	  

sexual.	  E	  é	  por	  isso	  que	  o	  seu	  mau	  uso	  pode	  nos	  

acarretar	  muitos	  problemas	  dada	  sua	  força	  sua	  

abrangência	  em	  nossas	  vidas	  e	  é	  esse	  principal	  ponto	  

desta	  exposição:	  nos	  alertar	  da	  importância	  do	  bom	  

uso	  dessa	  energia	  



Educação	  da	  Energia	  Sexual	  

•  Energia	  criativa	  do	  trabalho	  

•  Mente	  

•  Comportamento	  

•  Sublimação	  



Desvios	  Sexuais	  

O	  mau	  uso	  da	  energia	  sexual	  e	  suas	  

consequências	  	  



•  O	  uso	  desregrad0	  da	  energia	  sexual	  deixa	  

marcas	  no	  perispírito,	  nossa	  mente	  funciona	  

como	  uma	  	  impressora,	  moldando	  

mentalmente	  nosso	  perispírito.	  Essas	  

impressões	  acompanham	  nosso	  espíritos	  

através	  dos	  planos	  físico	  e	  espiritual.	  



Desvios	  sexuais	  

Pedofilia	  	  

Eefebofilia	  (preferência	  sexual	  por	  adolescentes);	  

Pederastia	  	  

Pornografia	  

Prostituição	  

Adultério	  

Necrofilia	  

Zoofilia	  

Masoquismo	  



•  O	  excesso	  de	  sexo	  nos	  faz	  escravo	  dele,	  seja	  

pelo	  mecanismo	  físico	  de	  satisfação	  do	  

cérebro,	  seja	  pelas	  companhias	  espirituais,	  

que	  são	  cultivadas	  pelos	  processos	  

obsessivos,	  através	  	  	  de	  uma	  simbiose	  mental.	  



Erotização	  Precoce	  

Cerca	  de	  1,1	  milhão	  de	  
adolescentes	  
engravidam	  por	  ano	  no	  
Brasil.	  
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=57&sid=8	  



Meninas	  menstruam	  cada	  vez	  mais	  cedo!	  

http://saude.terra.com.br/bem-‐estar/puberdade-‐aos-‐6-‐anos-‐esta-‐cada-‐vez-‐mais-‐
comum-‐dizem-‐estudos,0aac9202cfcba310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html	  



No	  Mundo	  
	  
Número	  de	  abortos	  por	  ano:	  entre	  46	  a	  55	  milhões	  
	  
Número	  de	  abortos	  por	  dia:	  aproximadamente	  126.000	  
	  
	  
Onde	  ocorrem	  
	  
78%	  de	  todos	  os	  abortos	  são	  realizados	  em	  países	  em	  
desenvolvimento	  e	  os	  restantes	  22%	  em	  países	  
desenvolvidos.	  

http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-‐aborto-‐mundo/	  



Miss	  faz	  sexo	  em	  reality	  show	  e	  
perde	  a	  coroa	  

	  

Zara	  Holland	  foi	  coroada	  Miss	  Grã-‐Bretanha	  em	  setembro	  de	  2015	  



Pornografia	  



O	  Centro	  Internacional	  Para	  Pesquisas	  Sobre	  Mulheres	  estima	  agora	  que	  existam	  51	  
milhões	  de	  noivas	  infantis	  vivendo	  no	  planeta	  Terra	  e	  quase	  todas	  em	  países	  

muçulmanos.	  

Pedofilia	  



Pornografia	  em	  alta	  velocidade/
internet	  de	  banda	  larga	  

•  Mudou	  completamente	  a	  maneira	  de	  consumir	  

pornografia	  

•  Imagine:	  várias	  janelas	  abertas	  ao	  mesmo	  tempo,	  

com	  fotos	  e	  vídeos	  diversos	  



Pornografia	  na	  Internet	  



Pornografia	  na	  Internet	  

2,2 Bilhões de habitantes estão ONLINE!! 
 
Diariamente: 
 
247 Bilhões de e-mails 
 
05 Bilhões de mensagens de Texto 
	  



Pornografia	  na	  Internet	  

Média de 18 horas semanais ONLINE! 
 
40% das crianças estão ONLINE! 
 
2,5 Bilhões de e-mails diários com conteúdo 
Pornográfico! 
 
47% das Crianças recebem mensagem 
Não desejadas! 
	  



Pornografia	  na	  Internet	  

 
Idade Média de visualizar pela primeira vez a 
Pornografia: 09 anos de idade! 
 
 
Indústria Adulta diz que 20% a 30% do trafego 
de material pornográfico vem das Crianças! 
 
	  



Pornografia	  na	  Internet	  

 
01 BILHÃO de páginas pornográficas na WEB! 
 
67% dos Homens 
49% das Mulheres 
Acham a Pornografia aceitável! 
 
68% dos divórcios nos EUA tem como 
motivação a traição pela Internet! 
 
	  



•  the	  average	  life	  expectancy	  of	  a	  porn	  star	  is	  
only	  37.43	  years	  whereas	  the	  average	  life	  

expectancy	  of	  an	  American	  is	  78.1	  years.	  

Fonte:	  http://danielrjennings.org/TheAverageLifeExpectancyOfAPornStar.html	  



Fonte:	  http://danielrjennings.org/TheAverageLifeExpectancyOfAPornStar.html#NaturalCauses	  

Expectativa	  Média	  de	  Vida:	  	  
	  

Ator	  pornô:	  

	  36,43	  anos	  
	  

Média	  de	  um	  cidadão	  americano:	  
78,10	  anos	  	  

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.



Antes	  de	  se	  falar	  sobre	  sexo,	  ou	  qualquer	  
outro	  assunto,	  alguns	  pontos	  importantes:	  

•  Possuímos	  apenas	  um	  grau	  intermediário	  de	  

evolução	  espiritual,	  vivemos	  num	  mundo	  de	  

provas	  e	  expiações	  em	  transição	  para	  o	  de	  

regeneração,	  o	  que	  significa	  que	  ainda	  

estamos	  longe	  do	  pleno	  conhecimento	  das	  

questões	  que	  nos	  envolvem;	  

	  



•  E	  temos	  a	  obrigação	  de	  nos	  despir	  de	  preconceitos,	  

dogmas	  e	  paradigmas	  	  para	  se	  falar	  de	  sexualidade	  e	  

como	  se	  fazer	  isso?	  

•  Através	  da	  educação,	  da	  informação	  de	  qualidade,	  

pois	  hoje	  temos	  abundância	  de	  informações,	  mas	  

não	  necessariamente	  	  estas	  são	  úteis	  e	  sozinhas	  não	  

geram	  conhecimento,	  precisamos	  analisá-‐las	  

criticamente,	  de	  maneira	  clara	  e	  sem	  preconceitos.	  



Homossexualismo	  

	  Não	  é	  considerado	  doença	  pela	  OMS,	  

salvo	  casos	  de	  Homossexualidade	  

distônica	  (que	  necessitam	  de	  

tratamento,	  ou	  até	  cirurgia	  de	  

mudança	  de	  sexo).	  



Homossexualismo	  na	  natureza	  

•  Uma	  pesquisa	  de	  1999,	  feita	  pelo	  pesquisador	  

Bruce	  Bagemihl,	  mostra	  que	  o	  comportamento	  

homossexual	  já	  foi	  observado	  em	  cerca	  de	  1.500	  

espécies	  animais,	  variando	  de	  primatas	  a	  vermes	  

intestinais,	  e	  é	  bem	  documentado	  em	  500	  delas	  

Fonte:	  Wikipédia	  



Homofobia	  
	  

Univesidade	  da	  Geórgia/EUA	  

64	  alunos	  (todos	  ditos	  heterossexuais)	  

divididos	  em	  2	  grupos:	  

Homofóbicos	  

Indiferentes	  

	  
http://www.youtube.com/watch?v=ij8q6OOIyXU	  



O	  Que	  diz	  o	  Espiritismo	  
O	  LIVRO	  DOS	  ESPÍRITOS	  –	  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.	  	  

	  



Livro	  Vida	  e	  Sexo,	  cap.	  21	  
•  O	  homossexualismos	  vai	  crescendo	  de	  intensidade	  e	  

de	  extensão,	  com	  o	  próprio	  desenvolvimento	  da	  

Humanidade,	  e	  o	  mundo	  vê,	  na	  atualidade,	  em	  todos	  

os	  países,	  extensas	  comunidades	  de	  irmãos	  em	  

experiência	  dessa	  espécie,	  somando	  milhões	  de	  

homens	  e	  mulheres,	  solicitando	  atenção	  e	  respeito,	  

em	  pé	  de	  igualdade	  ao	  respeito	  e	  à	  atenção	  devidos	  às	  

criaturas	  heterossexuais.	  	  



Conclusão	  

•  Buscar	  o	  respeito	  pelo	  próximo!	  

•  A	  monogamia	  é	  sinal	  de	  evolução	  espiritual	  

•  Educar	  seu	  comportamento	  



Vídeo	  
www.just1clickaway.org/portuguese.html	  



Anexos	  



Muito	  obrigado	  pela	  atenção!	  

Uma	  boa	  noite	  a	  todos!	  

	  

marcelo.suster@uol.com.br	  



Pornografia	  
A	  American	  Academy	  of	  Matrimonial	  Lawyers	  informa	  que	  56%	  dos	  
casos	  de	  divórcio	  envolve	  um	  parceiro,	  que	  tem	  "um	  interesse	  
obsessivo	  em	  sites	  pornográficos."	  	  
	  
De	  acordo	  com	  vários	  estudos,	  a	  exposição	  prolongada	  à	  pornografia	  
leva	  a:	  	  
	  
•  uma	  diminuição	  da	  confiança	  entre	  casais	  íntimos	  	  
•  a	  crença	  de	  que	  a	  promiscuidade	  é	  o	  estado	  natural	  	  
•  cinismo	  sobre	  o	  amor	  ou	  a	  necessidade	  de	  afeto	  entre	  parceiros	  

sexual	  
•  a	  crença	  de	  que	  o	  casamento	  é	  um	  confinamento	  sexual;	  
•  uma	  falta	  de	  motivação	  para	  a	  família	  e	  educação	  dos	  filhos	  

http://www.covenanteyes.com/pornstats/	  



http://blog.clinicalcareconsultants.com/wp-‐content/uploads/2013/12/
porn_stats_2013_covenant_eyes.pdf	  



http://www.covenanteyes.com/pornstats/	  



Estatística	  dos	  atores	  pornográficos	  
•  Esperança	  média	  de	  vida	  de	  uma	  estrela	  pornô	  é	  36,2	  anos	  
•  206	  estrelas	  pornô	  morreram	  prematuramente	  de	  AIDS,	  drogas,	  suicídio,	  

homicídio,	  acidentais	  e	  médicos	  desde	  2014	  
•  	  1º.	  	  método	  de	  suicídio	  entre	  estrelas	  pornô	  é	  por	  enforcamento	  
•  66%	  dos	  artistas	  pornográficos	  têm	  herpes,	  uma	  doença	  não	  curável.	  
•  2.396	  casos	  de	  clamídia	  e	  1.389	  casos	  de	  gonorreia	  relatados	  entre	  os	  artistas	  

desde	  2004	  (10	  vezes	  mais	  que	  na	  população).	  
•  Mais	  de	  100	  artistas	  heterossexuais	  e	  gays	  morreram	  de	  AIDS.	  
•  36	  estrelas	  pornô	  morreram,	  casos	  revelados,	  de	  HIV,	  suicídio,	  homicídio	  e	  drogas	  

entre	  2007	  e	  2010.	  
•  70%	  das	  infecções	  sexualmente	  transmissíveis	  na	  indústria	  pornô	  ocorrem	  em	  

mulheres	  de	  acordo	  com	  o	  dpto.	  De	  Saúde	  Pública	  do	  Condado	  de	  Los	  Angeles.	  
•  A	  pornografia	  infantil	  	  tem	  o	  mais	  rápido	  crescimento	  online,	  e	  o	  conteúdo	  está	  se	  

tornando	  muito	  pior.	  Em	  2008,	  a	  Internet	  Watch	  Foundation	  encontrou	  	  1.536	  
domínios	  individuais	  de	  abuso	  infantil.	  

•  Há	  4,2	  milhões	  de	  sites	  pornográficos,	  420	  milhões	  de	  páginas	  web	  pornográficas,	  
e	  68	  milhões	  de	  pedidos	  diários	  de	  pesquisas.	  

•  O	  maior	  grupo	  que	  vê	  pornografia	  on-‐line	  éo	  da	  faixa	  etária	  de	  	  12	  a	  17	  anos.	  



Fonte:	  http://www.covenanteyes.com/2013/02/19/pornography-‐statistics/	  	  



Fonte:	  http://www.covenanteyes.com/2013/02/19/pornography-‐statistics/	  	  



Fonte:	  http://www.covenanteyes.com/2013/02/19/pornography-‐statistics/	  	  



De	  acordo	  com	  o	  Journal	  of	  Adolescent	  Health	  ,	  a	  exposição	  prolongada	  à	  
pornografia	  leva	  a:	  
	  
	  Uma	  percepção	  exagerada	  de	  atividade	  sexual	  na	  sociedade	  
	  
	  Confiança	  diminuiu	  entre	  casais	  íntimos	  
	  
	  O	  abandono	  da	  esperança	  de	  monogamia	  sexual	  
	  
	  A	  crença	  de	  que	  a	  promiscuidade	  é	  o	  estado	  natural	  
	  
	  A	  crença	  de	  que	  a	  abstinência	  sexual	  e	  a	  inatividade	  são	  insalubres	  
	  
	  O	  cinismo	  sobre	  o	  amor	  ou	  a	  necessidade	  de	  afeto	  entre	  parceiros	  sexuais	  
	  
	  A	  crença	  de	  que	  o	  casamento	  está	  confinando	  sexualmente	  
	  
	  A	  falta	  de	  atração	  para	  a	  família	  e	  educação	  dos	  filhos	  
	  



De	  acordo	  com	  o	  sociólogo	  Jill	  Manning,	  a	  
pesquisa	  indica	  o	  consumo	  de	  pornografia	  é:	  

	  Associados	  com	  as	  seis	  tendências	  seguintes	  ,	  entre	  outros	  :	  
	  
1	  .	  Problemas	  conjugais	  aumentaram,	  e	  risco	  de	  separação	  e	  divórcio	  
	  
2	  .	  Diminuição	  da	  intimidade	  conjugal	  e	  satisfação	  sexual	  
	  
3	  -‐	  Infidelidade	  
	  
4	  .	  Aumento	  do	  apetite	  para	  os	  tipos	  mais	  graves	  de	  pornografia	  e	  atividade	  
sexual	  associada	  a	  práticas	  abusivas	  ,	  ilegais	  ou	  perigosos	  
	  
5	  .	  Desvalorização	  da	  monogamia	  ,	  casamento	  e	  criação	  de	  filhos	  
	  
6	  .	  Um	  número	  crescente	  de	  pessoas	  que	  lutam	  com	  compulsivo	  e	  viciante	  
comportamento	  sexual	  

	  



•  A	  correta	  aplicação	  das	  forças	  genésicas	  
propicia	  ao	  Espírito:	  	  alegria	  de	  viver	  e	  

entusiasmo	  no	  desempenho	  das	  tarefas	  que	  

lhe	  dizem	  respeito,	  constituindo-‐se	  estímulo	  

para	  o	  progresso	  e	  a	  felicidade.	  

	  



•  O	  homem	  que	  abusou	  das	  faculdades	  genésicas,	  

arruinando	  a	  existência	  de	  outras	  pessoas	  com	  a	  

destruição	  de	  uniões	  construtivas	  e	  lares	  diversos,	  em	  

muitos	  casos	  é	  induzido	  a	  buscar	  nova	  posição,	  no	  

renascimento	  físico,	  em	  corpo	  morfologicamente	  

feminino,	  aprendendo,	  em	  regime	  de	  prisão,	  a	  

reajustar	  os	  próprios	  sentimentos,	  e	  a	  mulher	  que	  agiu	  

de	  igual	  modo	  é	  impulsionada	  à	  reencarnação	  em	  

corpo	  morfologicamente	  masculino,	  com	  idênticos	  

fins.	  	  



Abstinência	  e	  Celibato	  	  
	  

•  Sublimação-‐	  Canalizar	  a	  energia	  para	  outras	  

áreas	  

– Estudo	  

– Esportes	  

– Obras	  Sociais	  

•  Do	  contrário:	  Problemas...	  



Sexualidade	  

Identidade 	  Orientação 	  Comportamento	  



Homossexualidade	  



Judaísmo	  
	  

•  Se	  um	  homem	  coabitar	  sexualmente	  com	  um	  

varão,	  cometerão	  ambos	  um	  ato	  abominável;	  

serão	  os	  dois	  punidos	  com	  a	  morte;	  o	  seu	  

sangue	  cairá	  sobre	  eles.	  —	  Levítico,	  20:13-‐14	  

(NIV) 	  	  

	  



Catolicismo	  
	  

•  Na	  tradicional	  interpretação	  da	  Igreja	  Católica,	  os	  atos	  

homossexuais	  são	  reprovados	  na	  Sagrada	  Escritura,	  

desde	  o	  Gênesis	  (castigo	  divino	  aos	  habitantes	  de	  

Sodoma,	  donde	  vem	  o	  termo	  "sodomia",	  19,	  1-‐11)	  e	  o	  

Levítico	  (18,	  22	  e	  20,	  13)	  até	  as	  cartas	  de	  São	  Paulo	  

("paixões	  desonrosas",	  "extravios",	  Rom	  1,26-‐27	  e	  

também	  1Coríntios	  6,9	  e	  1Timóteo	  1,10)	  

	  	  



Papa	  diz	  que	  cristãos	  deveriam	  pedir	  desculpas	  aos	  homossexuais	  
O	  pontífice	  defendeu	  que	  a	  comunidade	  gay	  deve	  ser	  respeitada	  e	  
não	  julgada	  pelos	  católicos	  
27/06/2016	  às	  09:39	  -‐	  Atualizado	  em	  27/06/2016	  às	  09:39	  

Papa	  Francisco	  chega	  ao	  Aeroporto	  de	  Zvartnots,	  na	  Armênia	  -‐	  24/06/2016(David	  
Mdzinarishvili/Reuters)	  



Budismo	  

•  o	  Budismo	  ensina	  a	  tolerância	  e	  possui	  uma	  considerável	  

comunidade	  gay,	  sobretudo	  no	  ocidente.	  A	  grande	  maioria	  

dos	  budistas	  ocidentais	  reinterpretam	  os	  antigos	  

ensinamentos	  às	  necessidades	  modernas	  e	  os	  reformam.	  O	  

budismo	  asiático	  entretanto,	  ainda	  é	  tradicional	  e	  

relativamente	  conservador.	  	  	  



Protestantismo	  

•  Os	  primeiros	  países	  a	  reconhecerem	  o	  direito	  

a	  união	  entre	  homossexuais	  foram	  os	  países	  

onde	  a	  religião	  Protestante	  predomina	  entre	  

os	  religiosos,	  citando	  exemplificativamente	  o	  

caso	  da	  Dinamarca,	  que	  reconheceu	  tal	  

direito	  ainda	  em	  1989.	  



Hinduísmo	  

•  Várias	  tradições	  divergem	  de	  diversas	  formas	  sobre	  a	  

homossexualidade;	  de	  forma	  geral	  muitos	  hindus	  

consideram-‐na	  uma	  das	  diversas	  formas	  do	  amor,	  

embora	  muitas	  outras	  tradições	  hindus	  sigam	  textos	  

como	  o	  Código	  de	  Manu,	  que	  contem	  em	  certas	  

passagens	  afirmações	  de	  que	  é	  um	  crime	  punível.	  

Novos	  movimentos	  neo	  pagãos	  como	  a	  Wicca	  

aceitam.	  



Conclusão	  
Diante	  de	  toda	  e	  qualquer	  desarmonia	  do	  mundo	  afetivo,	  seja	  com	  

quem	   for	   e	   como	   for,	   colocai-‐vos,	   em	   pensamento,	   no	   lugar	   dos	  

acusados,	   analisando	   as	   vossas	   tendências	   mais	   intimas	   e,	   após	  

verificardes	  se	  estais	  em	  condições	  de	  censurar	  alguém,	  escutai,	  no	  

âmago	  da	  consciência,	  o	  apelo	   inolvidável	  do	  Cristo:	  “Amai-‐vos	  uns	  

aos	  outros,	  como	  eu	  vos	  amei”.	  	  

	  

Livro:	  VIDA	  E	  SEXO	  

Ditada	  pelo	  Espírito:	  	  EMMANUEL	  	  

Psicografada	  por:	  	  FRANCISCO	  CÂNDIDO	  XAVIER	  



Namoro,	  Casamento	  e	  Divórcio	  
	  

O	  divórcio	  é	  lei	  humana	  que	  tem	  por	  objeto	  
separar	  legalmente	  o	  que	  já,	  de	  fato,	  está	  
separado.	  Não	  é	  contrário	  à	  lei	  de	  Deus,	  pois	  que	  
apenas	  reforma	  o	  que	  os	  homens	  hão	  feito	  e	  só	  é	  
aplicável	  nos	  casos	  em	  que	  não	  se	  levou	  em	  conta	  
a	  lei	  divina.	  
O	  EVANGELHO	  SEGUNDO	  O	  ESPIRITISMO	  –	  Cap.	  
XXII,	  Item	  5	  



Uniões	  Infelizes	  
	  

Qual	  o	  fim	  objetivado	  com	  a	  
reencarnação?	  
Expiação,	  melhoramento	  progressivo	  
da	  Humanidade.	  Sem	  isto,	  onde	  
estaria	  a	  justiça?	  

LIVRO	  DOS	  ESPÍRITOS	  –	  Questão	  167	  


