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 Para estudar e compreender a energia 

sexual, é necessário deslocarmos nossa 

visão do campo estritamente fisiológico.



“A energia sexual, como recurso da 

Lei de atração, na perpetuidade do 

Universo, é inerente à própria vida, 

gerando cargas magnéticas em 

todos os seres à face das 

potencialidades criativas de que se 

reveste”.

XAVIER, Francisco Cândido/ EMMANUEL – Vida e Sexo



Vida Primitiva – Instinto  

(prazer sem responsabilidade)  

Poligamia – Emoções

Leva a viciação das paixões, ao abandono, a solidão, ao 

sofrimnto, a banalização da sexualidade, perdendo-se os 

potenciais Divinos aí inseridos.

Monogamia – Sentimento

Relacionamento estável, baseado no amor entre os seres, 

traz serenidade, paz e segurança.

-monogamia mostra elevação, esclarecimento, 

compromisso, responsabilidade no campo espiritual, a troca 

mais equilibrada das energias sexuais.

Proporciona o prazer mais completo, físico, mental e 

espiritual.



SEXO NA VIDA

 Século Passado

 Sexualidade reprimida

 Repressão religiosa - Sexo sujo 

 Papel da mulher       - Objeto 

 Papel do homem      - Liberdade de parceiras

 Através das várias encarnações assimilamos 

esta realidade.



SEXO NA VIDA

 Século Atual

 Sociedade erotizada

 Vulgarizado e barateado pelos meios 

de comunicação de massa.

 Cresce hoje o vil mercado das 

sensações, em completo desrespeito 

e desconsideração pelo ser humano.



Devido a anos de repressão o 

Ser tende a fazer o 

caminho oposto, que é o da 

sexualidade sem

responsabilidade. 



DE PACTO COM O DEMÔNIO 

A MAQUINA DO PRAZER





SEXO NA VIDA

A sociedade ainda vive o  

prazer pelo prazer 



COMPULSÃO SEXUAL

 Atos inconseqüentes geram abuso e falta 

de saciedade. Trazendo graves 

problemas para  a  sociedade.





SEXO NA VIDA

 Causando sofrimentos 

tanto quanto os causados 

pelas castrações como:

 Doenças, abortos, lesões 

afetivas, maternidade e 

paternidade irresponsáveis, 

crianças abandonadas, 

vampirismo espiritual, 

obsessão, transtornos mentais 

e físico, etc.  



Centros de Força

Órgãos do Perispírito

“São Receptores e transmissores de energia 

cósmica e espiritual, alimentadores do 

metabolismo perispiritual”.



Centros de Força

Coronário

Frontal

Laríngeo

Cardíaco

Gástrico

Esplênico

Genésico

RESPONSÁVEL PELAS ENERGIAS ORIUNDAS DA REPRODUÇÃO. 

PELOS ESTÍMULOS CRIADORES COM VISTAS AO TRABALHO, À 

REALIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO ENTRE AS ALMAS. (M.L- F.C.X / André Luiz)



Sexo e Sexualidade: 

Energia Divina

 Sexo – conjunto de características 

morfológicas e de energias genésicas, 

que determinam a atração sexual entre 

os seres.

 Sexualidade – é afetividade, ligada as 

Leis Divinas do Amor  da Reprodução, 

manifestação da atração sexual.



ENERGIA SEXUAL

SEU USO 

ADEQUADO

 Aplicação de nossa sexualidade exige de 

cada um a educação e o Controle.

 A direção do sexo e da sexualidade é 

estabelecida pelo espírito, pelo ser 

humano.

 Exercício da criatividade, amor e harmonia.

 Sustentado por uma afetividade sincera 

que traz equilíbrio.



ORIENTAÇÃO SEXUAL

INFÂNCIA e ADOLESCÊNCIA

Diálogo
 Orientação segura

 Conversação amiga sem preconceitos, 

enfocando a dignidade e uma visão ética.

Importância de uma orientação de:

Como se usa

Com quem se usa

Para que se usa



Magnetismo, Atração 

Sexual e Evolução

 É através dos recursos magnéticos do sexo 

que as criaturas humanas e os seres dos 

reinos inferiores se atraem, formando os 

casais e as famílias, garantindo a 

preservação da vida no planeta e no 

Universo. 

Emmanuel



SEXO E ESPÍRITO

 O sexo é emoção que perdura no espírito.

 As energias sexuais são poderosas e estabelecem 
registro em nosso perispírito, podendo gerar, se 
desequilibradas, consequencias das mais diversas, pois 
ninguém fere a Lei sem ferir a si mesmo.

 Forma de canalizar a emotividade.

 Formação dos laços de afinidade onde as emoções são 
chave do equilíbrio e desequilíbrio do espírito



Caracteristicas da 

Energia Sexual



Quais os modos de 

expressão da energia sexual?



Como aplicar a energia

sexual em outras áreas?

• Este processo é

chamado de 

SUBLIMAçÂO

(energia criadora)

• Toda vez que

utilizamos o processo

CRIATIVO, essa

energia esta

presente.



SEXO E ESPÍRITO

 Sabemos que a energia 
sexual constitui grande 
impulso para o progresso 
do Espírito, se bem 
utilizada. Se existe 
realmente uma troca 
desta energia em 
relações, como isso 
acontece nas relações 
conjugais, familiares, 
amigos etc..



SEXO E ESPÍRITO

Autodisciplina

 .



SEXO E ESPIRITISMO

 O Espiritismo propõe uma sexualidade:

 Que esteja longe dos extremos

 A serviço da vida 

 Numa perspectiva de respeito e 

responsabilidade

 Conectada a afetividade

 Seu uso cuidadoso e amoroso  



 "Toda vez que determinada pessoa 

convide outra à comunhão sexual ou 

aceita de alguém um apelo neste sentido, 

em bases de afinidade e confiança, 

estabelece-se entre ambas um circuito de 

forças, pelo qual a dupla se alimenta 

psiquicamente de energias espirituais, 

em regime de reciprocidade".

Emmanuel / Francisco Cândido Xavier



 As trocas energéticas

nos relacionamentos

nos tornam vinculados

uns aos outros, pois

estes carregam algo de 

nossa energia e nós

carregamos algo deles.



EDUCAÇÃO
CONTROLE

RESPONSABILIDADE
DISCERNIMENTO

ONDE E QUANDO 

SE EXPRESSE

“VIDA E SEXO”

EMMANUEL



Sexo
Não proibição 
mas educação.

Não abstinência imposta 

mas emprego com 
respeito ao outro e a si 

mesmo.

Não impulso livre 

mas 
responsabilidade. Não indisciplina 

mas controle

Emmanuel



“Quando cada criatura for respeitada em 

seu foro íntimo, para que o amor se 

consagre por vínculo divino, muito mais de 

alma para alma que de corpo para corpo, 

então teremos vencido a batalha contra os 

desvios de conduta afetiva”

Emmanuel

CONCLUSÃO
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