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Meditações Espíritas sobre o Sexo 

 

 

Breve explicação 

 

 

     Raro leitor, segue a publicação de seis Meditações Espíritas sobre o Sexo. Nelas não há um 

caráter dissertativo rigoroso, embora mantenham um certo encadeamento lógico. Por isso sugiro a 

sua leitura na ordem da exposição, para que se entenda as conclusões a partir dos fundamentos. 

     O sexo é analisado sempre no contexto da cosmovisão espírita, não busco romancear nem ditar 

regras moralistas: o esforço intelectual visa sinceramente apreender o sentido espiritual da condição 

sexuada do corpo que manifesta o Espírito no seio da natureza; pretendo mesmo que seja mais um 

esforço analítico dos postulados espíritas aplicados no problema do sexo e dos comportamentos 

transviados. Então, aqui não se expõe a minha opinião, nem o que eu acho, gosto ou deixo de gostar: 

é uma tentativa, pode ser que totalmente equivocada, de pensar o sexo a luz dos princípios 

doutrinários e, portanto, de contemplar a realidade da condição humana tal como ela é, e não de 

expressar meras impressões e desejos camuflados numa exposição teórica. 

     Na meditação sobre a homossexualidade, tento explicitar alguns obstáculos reais que podem fazer 

muito mal ao Espírito que se entrega sem  reflexão a esta tendência. Por que não se perguntar: não há 

realmente nenhum problema para o Espírito na livre adoção da prática homossexual? O movimento 

espírita parece se esconder num estado de placitude “divina”, pregando um amor livre sem nenhum 

sentido doutrinário; com medo de cair no moralismo, prefere uma posição acrítica, o que significa a 

abstenção do exame racional. Mas isso não é optar pela “ignorância caridosa”, em detrimento da fé 

raciocinada? Isso não é diminuir a potência de esclarecimento espiritual inerente ao espírito da 

Doutrina? Ora, o que significa espiritualmente estar encarnado em um corpo sexuado? Isso deve ser 

algo no mínimo relevante, já que Deus o determinou assim. Então, a homossexualidade dever ser 

encarada somente como ponto pacífico?  

     O raro leitor também não deve esperar uma concordância subserviente da doutrina com as 

ciências da matéria, ou dos cientistas materialistas. Em matéria de Espírito, o Espiritismo é 

plenamente competente, de modo que não haverá aqui concordância com a psiquiatria da 

libertinagem nem com a psicologia que reduz a alma a um epifenômeno cerebral.  

     Gostaria que este simples e precário exercício de reflexão não despertasse furores, mágoas e 

indignação. Que possa talvez fomentar uma polêmica esclarecida, pois tudo deve passar pelo crivo 

da razão, mesmo que, no meu caso, o erro e os equívocos se acumulem a cada passo da investigação. 

A razão se fortalecerá neste mesmo exercício, de modo que um dia, mais forte e esclarecido, poderei 

superar o cortejo dos erros que me acompanham. Como viver a fé raciocinada sem raciocinar? É 

preciso ousar, mesmo antevendo a queda.  
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Primeira Meditação 

* 

 

A morte do Sexo 

 

 

     O egoísmo também perverte o impulso sexual, fazendo o indivíduo buscar a sua satisfação através 

da masturbação, da pornografia, da busca por prostitutas e da banalização das relações sexuais. 

     A razão moral mais importante contra o aviltamento do sexo é justamente a que considera a 

necessidade de se respeitar a dignidade intrínseca da pessoa, de percebê-la como plena de direitos 

que não devem ser violados.  

     Com efeito, a banalização das relações sexuais consiste, antes de mais nada, em desconsiderar a 

totalidade da pessoa que se apresenta, a sua história, os seus anseios, as suas expectativas, as suas 

necessidades. Quanto menos se percebe o drama que perpassa a sua existência, melhor é, para que 

não haja a perturbação de uma incipiente consciência moral; o mais importante é capturar a pessoa 

no momento fugaz do encontro e sorver o máximo de prazer que seja possível, sem que desponte os 

laços do compromisso e da responsabilidade. O ápice dessa banalização está representado na relação 

com as prostitutas, pois com elas se rompe com todo o nexo temporal entre passado e futuro; é 

apenas o presente prazeroso, sem vínculos, sem responsabilidades, que se apresenta no encontro 

fortuito dos corpos – é como uma ilha de prazer onde não há lei nem juiz.  

     Portanto, no exercício de tal prática há anulação imediata da pessoa, de sua história, de seu drama 

existência. Ela é convertida, aos olhos da paixão voraz, a verdadeiro objeto de consumo e 

instrumento de prazer, reduzida a uma coisa a ser usada.  

     Por outro lado, o dito sexo fácil já extrapolou há muito as relações comerciais da prostituição. Há, 

por assim dizer, uma prostituição generalizada, mas sem o uso da moeda. Na verdade é a 

mentalidade da prostituição que domina boa parte das relações “afetivas”, pois o que se busca 

mesmo é esse prazer sexual desvinculado do compromisso com a pessoa e seu inerente drama 

existencial. Isso é tão sintomático que, bastando um pouquinho de convivência, a pessoa começa a 

surgir no meio da coisificação, e então a “relação” se dissolve quase que instintivamente – a ilha de 

prazer se vê envolta por um imponente continente reclamando cuidado, atenção e com toda a sorte de 

necessidades.  

     A masturbação e a pornografia estão dentro da mesma mecânica perversa do egoísmo 

desfigurando o impulso sexual. A pessoa é reduzida a uma imagem erótica sem substância, a pura 

fantasia para povoar a mente ansiosa por sensações de prazer; elas são a forma de um subjetivismo 

erótico extremamente pernicioso para a alma, pois a fecha num círculo de isolacionismo sensualista, 

aprofundando uma espécie de solidão degradante onde se substitui a oportunidade do vivo e 
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arrebatador encontro com o próximo pelo mero jogo de imagens delirantes que se justapõe 

freneticamente. Assim como as coisas reais valem mais do que a sua mera imagem, a realidade 

sempre será superior à imaginação, mas no subjetivismo erótico sempre se prefere morbidamente o 

simplório jogo da imagens, que no fundo são o reflexo caótico e tristonho de uma realidade já 

praticamente esquecida, e por muitos nem sequer vivida. 

     Dentro desta perspectiva, onde o sexo é reduzido a sensações orgásmicas, então na verdade não 

há “relação”, não há “encontro”, há apenas a manipulação egoísta dos corpos - a corporeidade 

esvaziada de Espírito. Também não há “sexo”, pois dentro da dimensão humana, o sexo é o encontro 

das almas através dos corpos, cuja consequência imediata é a vivência de uma intimidade incomum, 

que alcança uma espécie de suprapessoalidade, onde o fenômeno do encontro arranca o ser de sua 

natural solidão, e o insere num plano de uma suave e sempre rejuvenescente comunhão. No mundo 

de hoje, acaso é visto com frequência essa transfiguração e elevação da alma através do sexo? Não, 

porque a liberdade sexual é na verdade a morte do sexo, do encontro, da relação; é o declínio do 

impulso sexual para um estágio subumano, pois não se pode gozar de uma rejuvenescente intimidade 

com pessoas diminuídas a nível de objetos. 

    Esse é o paradoxo do egoísmo e do sensualismo: o encontro é na verdade um afastamento brutal, 

intensificando o isolamento degradante; o prazer é na verdade um círculo férreo entre sensação e 

necessidade, que nada se assemelha a liberdade do Espírito que ama e se engrandece na comunhão 

com o ser amado. No mundo ditado pelos interesses egoístas só se vive um simulacro empobrecido, 

um arremedo sinistro da felicidade das almas que amam e se encontram.   

 

 

* 
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Segunda meditação 

* 

 

 

A auto-satisfação orgásmica e a ausência da alegria sexual 

 

 

     O egoísmo terrivelmente predominante no mundo contemporâneo gera o fenômeno perfeitamente 

constatável do subjetivismo, que consiste em submeter a realidade objetiva do ser e do valor aos 

caprichos, as fantasias, aos delírios, aos sonhos mais toscos do eu: é o abandono do referencial 

transcendente ou a doentia autoafirmação de si como criador de valores – as coisas valem não pelo o 

que elas são em si mesmas, mas pela sua capacidade de ser moldada, resignificada no quadro dos 

interesses mais obscuros. No subjetivismo o eu é o centro onde tudo deve orbitar.  

     Assim, a realidade patente e objetiva do sexo é desfigurada pelos anseios crescentes da 

mentalidade egoísta. O subjetivismo, por sua natureza, esvazia a realidade de tudo com o que ele se 

ocupa, de modo que o sexo, por exemplo, se torna um simulacro, um arremedo imperfeito, uma 

imagem distorcida, pois ele é reduzido à mera sensação orgásmica.  

     A realidade biológica e a função reprodutora se tornam inconvenientes que precisam ser 

contornados habilmente parra se realizar o melhor possível o anseio de prazer erótico. As 

implicações morais intrínsecas ao próprio ato sexual – primeiro, com o outro, que não é apenas um 

corpo, e isso já faz toda a diferença; segundo, com o uso do poder criador através do qual há o 

advento de outra pessoa e a manutenção da espécie – são refutadas como moralismo burguês, que só 

adoece o homem no recalque dos instintos, que, portanto, devemos buscar a felicidade que a 

condição animal pode proporcionar.  

     Há muitos meios retóricos para se justificar o egoísmo, isso é designado na doutrina como “os 

sofismas da paixão” – espécie de justificativas racionais para satisfazer sem culpa os instintos 

brutais. Acontece que o sexo propriamente dito não pode ser desvinculado das implicações 

biológicas e morais; quando ele é forçado a se moldar ao sabor das subjetividades egóicas ele já 

deixa de ser o que é, está amputado de sua raiz biocósmica e de sua capacidade de proporcionar uma 

intimidade peculiar entre as almas.  

     O sexo, destituído de toda a sua densa realidade, encontra, em plena revolução sexual, a sua mais 

radical negação. Ele é uma espécie de teatro mental, embora haja ao choque dos corpos, através do 

qual se alcança o ápice da sensação orgásmica.  
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     Algo sintomático é o esforço entre os parceiros de provocar o orgasmo como único indício de 

uma perfeita relação, mal podem suspeitar da bem-aventurança que gozam as almas que se 

encontram independente da explosão bioquímica e nela permanecem após a fatal mecânica biológica.  

     Se não há o encontro espiritual entre duas pessoas; se o sentido cósmico e criador do sexo é 

apenas um inconveniente para uma despreocupada experiência lúdica; se a solidão do ser se trona 

isolamento brutal no choque dos corpos; se não há um enriquecimento da alma e uma experiência de 

suprapessoalidade, então, forçoso é reconhecer que o dito “sexo” é apenas masturbação, pois o 

“outro” é de fato um detalhe que pode fazer melhor ou não explodir a sensação orgásmica.  

     Por isso o filósofo Olavo de Carvalho designa essa tosca comédia humana como “a era dos 

masturbadores.” 

 

 

* 
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Terceira meditação 

* 

 

 

Monogamia ou o triunfo do Espírito 

 

 

     Se afastando decidida e vigorosamente das brumas espessas do subjetivismo, que se esforça por 

substituir a substância do ser e do valor pelos delírios do eu, importa, então, para a sanidade da alma, 

uma meditação mais demorada e tranquila sobre a densa realidade do sexo, da condição humana 

sexuada, das suas implicações biocósmicas e morais. Toda ordem superior que rege os fenômenos da 

vida, precisa ser gradativamente percebida e entesourada no íntimo do ser; neste sentido é que pode 

se dizer que o conhecimento é um exercício de contemplação. 

     Em primeiro lugar, jamais se pode pensar a realidade do sexo sem a sua relação necessária com a 

Lei de Sociedade: em termos restritamente materiais, um corpo precisa de outro corpo para a 

manutenção da vida, eles se chamam e se buscam através das forças da natureza, é, por assim dizer, o 

estágio primitivo da convivência. Esses corpos que se completam também estão carregados de uma 

força criadora que perpassa todo o passado infinito da matéria organizada, que transcorre por toda 

uma cadeia genética incomensurável no fluxo cósmico da criação; é esta força que explica a volúpia 

do arrebatamento orgásmico.  

     Todavia, para além dessa convivência compulsória dos corpos, há a imanência do Espírito na 

carne que, embora não deva negar o modus operandi da natureza ou o reino do inconsciente, deve 

realizar a forma superior da Lei de Sociedade por meio de sua crescente liberdade: a convivência 

compulsória dos corpos deve ser transfigurada na intimidade das almas que se encontram por meio 

dos mesmos corpos.  

     Por isso que, na dimensão humana da existência, o sexo não pode estar amputado nem das 

exigências biológicas nem das exigências morais: o sensualismo egóico se relaciona com uma 

corporeidade vazia de Espírito, relega a pessoa ao subumano, a rebaixa ao nível de objeto e 

instrumento; e o espiritualismo exagerado desconsidera a dignidade do corpo como expressão viva 

do Espírito na matéria e como região ontológica através da qual se dá boa parte do desenvolvimento 

dos poderes do Espírito. Ambas atitudes são uma violência. O homem, e sua condição sexuada, é 

esta tensão entre o sensível e o inteligível, entre paixão e dever, entre natureza e Espírito, de tal 

modo que tal tensão existencial não deve ser suprimida e sim, integrada numa síntese superior. 
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     Com efeito, o advento do costume monogâmico no seio da sociedade é um marco poderoso para o 

lento triunfo do Espírito no tempo e uma forma de respeitar a efetiva dignidade do corpo, ante a 

necessidade imperiosa de progresso espiritual. A monogamia, devidamente vivida, não interrompe o 

fluxo da força criadora presente no sexo, mas também não encerra o homem nos estreitos limites da 

animalidade. Ela carrega a plena possibilidade de viver eticamente a tensão entre paixão e dever, 

entre natureza e Espírito, sem prejuízo para alguma das partes. Nessa perspectiva ampla é que defino 

o sexo como o encontro das almas através dos corpos: o encontro se inicia na dimensão física e se 

completa na comunhão dos corações, fora disso, o que há comumente é só a manipulação egoísta dos 

corpos -  ou da corporeidade esvaziada de Espírito.  

     O estado de natureza, onde o Espírito está, por assim dizer, semi-adormecido, em condição 

embrionária, não é um mal em si mesmo, uma vez que fora criado por Deus. O verdadeiro mal está 

no esforço do Espírito em se degradar, em assumir a sua própria queda. Quando o Espírito, por força 

do egoísmo que lhe domina, quer transformar a vida material em fonte exclusiva de prazer, sem 

dever, sem responsabilidade, ele degrada a própria natureza, a torna igualmente coisa e objeto 

manipulável, para moldá-la no reino do subjetivismo.  

     Animalidade e espiritualidade estão na essência da condição humana, por isso o costume 

monogâmico se revela como a possibilidade da síntese superior e o seu abandono deflagra a queda da 

alma ao nível do subumano. Eis o que é dito no Livro dos Espíritos: 

     “695 – O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres é contrária à lei da Natureza? 

     -  É um progresso na marcha da humanidade.  

     696 – Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? 

     - O retorno à vida dos animais.  

           (Comentário de Kardec) A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O 

casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas porque estabelece a solidariedade 

fraterna e se encontra em todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento 

seria, portanto, o retorno à infância da Humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais 

que lhe dão o exemplo das uniões constantes.” 

 

 

* 
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Quarta meditação 

* 

 

 

A homossexualidade como imaturidade espiritual 

 

 

 

     Absolutamente o corpo não é coisa. E nós também não temos um corpo, nós somos o corpo –

neste espaço e neste tempo, ou, se preferir, uma corporeidade plena de Espírito. Jamais haverá um 

corpo vivente sem Espírito, embora há Espírito sem este corpo específico, também não há Espírito 

sem a dimensão da corporeidade. Kardec assinala: o Espírito não é algo abstrato, sem substância, ele 

é alguma coisa suscetível de impressionar as faculdades vinculadas aos sentidos do corpo ou extra-

sensíveis. Portanto, Espírito e corporeidade são indissociáveis por toda eternidade. 

     Este corpo terreno é extensão do Espírito na matéria. O corpo não é humano porque “recebe” um 

Espírito que precisa encarnar; ele é precisamente humano porque é gerado a partir da ação física e 

moral do Espírito. Portanto, a encarnação não é o ato de entrar na carne, como se veste uma roupa; 

ela é a projeção do Espírito na matéria, uma forma material do Espírito que deve lhe auxiliar na 

realização de sua transcendência.  

     Dizer que um corpo é gerado a partir da ação moral do Espírito, significa exatamente isso: antes 

da encarnação, o Espírito estuda detalhadamente as suas mais prementes necessidades espirituais e 

quais experiências que precisa sofrer na matéria para avançar no progresso espiritual, de modo que o 

presente corpo carnal é, ao mesmo tempo, a expressão viva de suas necessidades morais e a condição 

indispensável para o advento das provas, expiações e acontecimentos que lhe oferecem os meios de 

superação de si mesmo. Nisso consiste também a dignidade do corpo carnal: como região ontológica 

para a depuração do Espírito.  

     Tendo isso em vista, compreende-se que cada corpo oferece diferentes gêneros de vida que devem 

ser acolhidos segundo as reais necessidades do Espírito. Um gênero de vida universal é a condição 

sexuada, e sua especificidade está na diferença dos sexos. Assim, ser-homem e ser-mulher tem uma 

importância extrema para o Espírito na matéria, pois, se há diferença de sexo, é porque cada um tem 

uma especificidade ontológica e determinam, dentro de suas singularidades, experiências únicas para 

o projeto de transcendência do Espírito.  
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     O gênero de vida condensa todo o sentido ontológico do corpo, ele serve a um fim moral na 

totalidade dos seres, e é o gênero de vida que estabelece um elo indissociável com o Espírito que o 

anima, por isso que ele é, de alguma forma, a sua expressão na matéria; por isso que nós somos o 

corpo.  

     Assumir o sexo do corpo que somos é acolher a realidade e as experiências que precisamos viver, 

é deixar o ser do corpo exercer a sua atividade de forma a concorrer para o desenvolvimento 

espiritual, é também respeitar toda a sua dignidade de região ontológica para a depuração.  

     O homossexualismo é a negação da expressão natural do ser do corpo, do gênero de vida 

intrínseco ao seu advento e que é a sua razão de ser na ordem do mundo. Para tanto, o subjetivismo 

novamente ai atua, o homossexual é indiferente à realidade biocósmica do corpo, parece, por vezes, 

defender um misticismo desfigurado, propondo que o amor está acima das determinações biológicas. 

Portanto, se reconhece alguma determinação biológica é tão somente pra negá-la logo em seguida.  

     Mas acontece que o amor integra tudo numa vida superior e o homossexualismo apenas impõe os 

anseios do mundo psicológico a toda a realidade, não reconhece de fato a superioridade da ordem 

que rege o mundo e que tudo dispõe para a transcendência do Espírito. Se a plena vivência da 

diferença dos sexos não é algo tão relevante para o Espírito encarnado, por que então Deus a instituiu 

como determinação fundamental da condição humana? Se o amor deve ser supostamente vivido de 

forma a ignorar a estrutura biológica do corpo, por que então viver na carne, já que uma de suas 

principais determinações parece ser um empecilho para o amor livre, sem amarras? 

     O sensualismo egóico é filho do subjetivismo, pois aquilo que parece a vivência bruta da matéria 

é, na verdade, o esvaziamento ontológico do real, a indiferença para com a sua ordem superior 

intrínseca, a sua manipulação e moldagem ao sabor das ilusões e fantasias: o corpo não tem ser nem 

valor, é coisa, matéria-prima que deve sofrer os ditames de um eu vazio do vasto mundo de Deus.  

     A densa realidade do corpo e da sua condição sexuada deve ser suportada pelo Espírito, como 

tudo na existência terrena, pois viver é sofrer, isto é: todos sentem o jogo de mil tendências que se 

contrapõem, mas também sentem o apelo incessante do dever moral acima de todo burburinho, por 

meio da consciência, que é o guardião da probidade interior. Então, viver é sofrer porque a realização 

do dever moral não se dá sem esta luta silenciosa que se trava com tantas tendências opostas.  

     Assumir livremente, na própria vida da alma, a ordem superior que rege toda a realidade, exige 

bravura moral, de forma que o sensualismo egóico é no fundo uma frouxidão do Espírito, e o 

homossexualismo o fruto dessa fraqueza e consequente imaturidade espiritual. Acaso alguém 

concebe, em sã razão, um Espírito superior com crise de identidade de gênero?  

 

 

* 
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Quinta meditação 

* 

 

 

A castidade como uma reverência ao corpo carnal 

 

 

     Tendo contemplado a dignidade intrínseca do corpo e da pessoa, que na verdade formam um todo 

indissociável enquanto há a encarnação do ser espiritual, e tendo em vista que o corpo determina o 

gênero de vida, é necessário considerar que há gêneros de vida voltados principalmente para a 

abstinência sexual, seja por um período mais ou menos longo ou mesmo pela vida toda.  

     Por várias circunstâncias, o corpo sexuado pode exigir a abstinência de relações sexuais, e 

praticamente todos são chamados a viver por algum período a contenção dos impulsos libidinosos.  

     De um ponto de vista de um refinamento espiritual e de uma poderosa e bela manifestação do 

Espírito na carne, mesmo por um breve período, a abstinência sexual vivida no exato momento em 

que o corpo se encontra em vigorosa plenitude poderia demonstrar sensivelmente o brilho e a força 

espirituais do homem que governa a si mesmo por meio da liberdade moral e, mais ainda, poderia 

levá-lo a realizar obras da inteligência e do sentimento com uma tal intensidade e habilidade 

dificilmente vividas sem o acréscimo de energia que a força sexual caracteristicamente imprime aos 

atos. 

    Imagino melancolicamente: o quanto não poderia uma juventude forte no Espírito e elevada nos 

propósitos existenciais; que grandes obras não surgiriam ao unir a firmeza e a regência superior do 

Espírito com as descargas hormonais que o corpo libera em sua madureza! Mas o que vemos muito 

comumente é só os instintos governando e sendo ainda aviltados pela baixeza dos propósitos, pelo 

sensualismo egóico, pela queda da alma no subumano.  

     Como diz Tolstói: “A vida nunca foi nem pode ser boa sem abstinência. Sem abstinência 

nenhuma vida boa é imaginável.” E eu ainda ousadamente acrescento, pobre de mim! – que sem 

abstinência uma vida digna do Espírito na carne e além-túmulo não é possível. O Espírito realmente 

senhor de si vive tão nobremente na abstinência quanto na vivência cotidiana de relação sexual. 

     Por isso a virtude da castidade é a mais propícia para a educação e elevação do impulso sexual, 

porque ela disciplina o Espírito na abstinência e na vivência do sexo. Ser casto na solidão e ser casto 

no convívio sexual: na primeira situação, a pornografia e a masturbação não enlameiam a alma que 

se fortifica no exercício da castidade; e na segunda situação, a pessoa com quem se vive o ato sexual 
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é envolvida numa atmosfera de pureza, reverência e amor, pois a castidade vivida no ato sexual 

previne que o corpo seja reduzido a instrumento de prazer – um corpo vazio de Espírito -, e concorre 

para que o encontro espiritual aconteça através da união dos corpos.  

     Então, para aquele que é chamado a suportar a abstinência sexual por um longo período ou 

mesmo pela vida toda, em virtude do gênero de vida que determina as provas e expiações necessárias 

à purificação do Espírito, ele encontra seu refúgio e sua fortaleza na virtude da castidade.  

     Cultivai intensamente a castidade; dignificai a solidão irremediável que persegue a tua existência; 

não caia jamais no subjetivismo; seja nobre no meio das mais severas privações. Este corpo agora és 

tu mesmo – ele materializa a suas mais prementes necessidades espirituais, ele é também teu mestre, 

te concitando à conquista de uma ordem moral superior que venha a constituir seu mundo íntimo. 

Segue, amigo, intimorato, na senda do deserto e do silêncio, e deixa sempre, mas sempre mesmo, o 

teu coração arder de desejo pelo encontro inefável das almas, desta forma a tua solidão se tornará o 

caminho certo para aquela união dos seres que se amam.  

 

 

* 
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Sexta meditação 

* 

 

 

Virtus Espiritualis  

 

 

 

     Com quais princípios práticos se pode estabelecer o equilíbrio superior que não suprima a tensão 

existencial entre natureza e Espírito, corpo e alma, paixão e dever? A cosmovisão espírita abre o 

caminho para a terceira via que é o ascetismo espiritual. Nele não se deve mortificar o corpo, nem 

entorpecer a alma no inchaço das paixões. Aqui é exigido a plenitude das potências do corpo e do 

Espírito, em elevada sincronia para a transcendência.  

     Intensificar o vigor de ambas as naturezas e sustentar a lucidez espiritual no seio dessa tensão é de 

fato o caminho mais difícil, mas o único que respeita essencialmente a totalidade do ser encarnado. 

Por isso a espiritualidade que emana da cosmovisão espírita é algo viril, ela está toda fundamentada 

na aquisição da virtus espiritualis, ou seja, da força moral com a qual a pessoa institui a sua 

hierarquia interna e se autodetermina segundo as exigências superiores da consciência.  

     Assim, o problema da educação sexual, de um ponto de vista exclusivamente espiritual, é 

equacionado dentro do âmbito maior da educação moral do ser: são os poderes do Espírito, em 

consonância com a luz do dever moral, que deve estabelecer a regência superior do corpo.  

     Para tanto, a virtus espiritualis se desenvolve a partir do recolhimento e da prece:  

a) no recolhimento o Espírito encarnado aos poucos apazigua o burburinho do mundo e do corpo 

que ecoa em si mesmo; intensifica a capacidade analítica da razão, bem como a voz da 

consciência; nele se vence o esquecimento diário do ideal superior, se colhe a intuição das 

provas que é necessário suportar; disciplina o pensamento e se estabelece lentamente uma 

comunhão entre a consciência de vigília e o eu profundo, que abarca a totalidade das vidas 

sucessivas e o sentido existencial da presente vida no corpo;  

b) a prece eleva o pensamento, rompe com o nevoeiro da carne, cumula a mente de inspirações 

esclarecedoras, derrama um orvalho sobre os furores do corpo e, quando muito pura e sincera, 

faz entrever uma ordem de sensações muito mais puras e sutis, o que causa tranquilidade e 

fortalece a esperança e a paciência; 
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O recolhimento e a prece, devidamente vividos, também contribuem para estabelecer uma 

unidade do esforço moral, isto é, o trabalho de purificação do Espírito deve transcorrer em todo o 

estado de vigília e se intensificar no estado de sono do corpo físico, pois o Espírito relativamente 

desprendido não deve se esquecer de trabalhar pelo ideal superior que a consciência designa.  

     Assim se fomenta, ao mesmo tempo, um corpo robusto e garboso, e uma alma lúcida e cada 

vez mais pura. Na verdade o corpo então reflete a glória do Espírito e o Espírito eleva 

gradativamente as forças da natureza a sua mais refinada expressão.  

 

 

* 

 

FIM 

 

 


