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î EM TORNO DO SEXO
Pergunta - O Espírito que animou o
corpo de um homem pode animar o de
uma mulher, numa nova existência, e
vice-versa?
Resposta - Sim, pois são os mesmos
os Espíritos que animam os homens e as
mulheres. Item no. 201 de  o livro dos
espíritos. Ante os problemas do sexo, é
forçoso lembrar que toda criatura traz
o s se us te m a s p a r t ic u lares , c o m
referência ao assunto. Atendendo à soma
das qualidades adquiridas, na fieira das
próprias reencarnações, o Espírito se
revela, no Plano Físico, pelas tendências
que registra nos recessos do ser,
tipificando-se na condição de homem ou
de mulher, conforme as tarefas que lhe
cabe
realizar.
Além
disso
a
individualidade,
muitas
vezes,
independentemente
dos
sinais
morfológicos, encerra em si extensa
problemática, em se tratando de
vinculações e inclinações de caráter
múltiplo. Cada pessoa se distingue por
determinadas peculiaridades no mundo
emotivo. O sexo se define, desse modo,
por atributo não apenas respeitável mas
profundamente santo da Natureza,
exigindo educação e controle. Através
dele dimanam forças criativas, às quais
devemos, na Terra, o instituto da
reencarnação, o templo do lar, as
bênçãos da família, as alegrias
revitalizadoras do afeto e o tesouro
inapreciável dos estímulos espirituais.
Desarrazoado
subtrair-lhe
as
manifestações aos seres humanos, a
pretexto de elevação compulsória, de vez
que as sugestões da erótica se
entranham na estrutura da alma, ao
mesmo tempo que seria absurdo
deslocá-lo de sua posição venerável, a
fim de arremessá-lo ao campo da
aventura menos digna, com a desculpa
de se lhe garantir a libertação. Sexo é
espírito e vida, a serviço da felicidade e
da harmonia do Universo. Conseguintemente, reclama responsabilidade
e discernimento, onde e quando se
expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos
e nossas irmãs precisam e devem saber
o que fazem com as energias genésicas,
observando como, com quem e para que
se utilizam de semelhantes recursos,
entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente
subordinados à Lei de Causa e Efeito; e,
segundo esse exato princípio, de tudo o
que dermos a outrem, no mundo afetivo,
outrem também nos dará.
î FAMÍLIA
Há, pois, duas espécies de família: as
famílias pelos laços espirituais e as

famílias pelos laços corporais. Duráveis,
as primeiras se fortalecem pela
purificação e se perpetuam no mundo
dos Espíritos, através das várias
migrações da alma; as segundas, frágeis
como a matéria, se extinguem com o
tempo e, muitas vezes, se resolvem
moralmente, já na existência atual. Do
item 8, no Cap. XIV, de o Evangelho
Segundo o Espiritismo. De todas as
a s s o c i a ç õ e s e x i s t e n t e s n a Te r ra
excetuando naturalmente a Humanidade
- nenhuma talvez mais importante em
sua função educadora e regenerativa:
a constituição da família. De semelhante
agremiação, na qual dois seres se
conjugam, atendendo aos vínculos do
afeto, surge o lar, garantindo os alicerces
da civilização. Através do casal, aí
estabelecido, funciona o princípio da
reencarnação, consoante as Leis Divinas,
possibilitando o trabalho executivo dos
mais elevados programas de ação do
Mundo Espiritual. Por intermédio da
paternidade e da maternidade, o homem
e a mulher adquirem mais amplos
créditos da Vida Superior. Daí, as fontes
de alegria que se lhes rebentam do ser
com as tarefas da procriação. Os filhos
são liames de amor conscientizado que
lhes granjeiam proteção mais extensa
do Mundo Maior, de vez que todos nós
integramos grupos afins. Na arena
terrestre, é justo que determinada
criatura se faça assistida por outras que
lhe respiram a mesma faixa de interesse
afetivo. De modo idêntico, é natural que
as inteligências domiciliadas nas Esferas
Superiores se consagrem a resguardar
e guiar aqueles companheiros de
experiência, volvidos à reencarnação
para fins de progresso e burilamento.
A parentela no Planeta faz-se filtro da
f amília espiritual sediada além da
existência física, mantendo os laços
preexistentes entre aqueles que lhe
comungam o clima. Arraigada nas vidas
passadas de todos aqueles que a
compõem, a família terrestre é formada,
assim, de agentes diversos, porquanto
nela se reencontram, comumente, afetos
e desafetos, amigos e inimigos, para os
ajustes e reajustes indispensáveis, ante
as leis do destino. Apesar disso, importa
reconhecer que o clã familiar evolve
incessantemente para mais amplos
conceitos de vivência coletiva, sob os
ditames do aperfeiçoamento geral,
conquanto se erija sempre em
educandário valioso da alma. Temos,
dessa forma, no instituto doméstico uma
organização de origem divina, em cujo
seio encontramos os instrumentos
necessários
ao
nosso
próprio
aprimoramento para a edificação do
Mundo Melhor.

î NAMORO
Pergunta - Além da simpatia geral,
oriunda da semelhança que entre eles
exista, votam-se os Espíritos recíprocas
afeições particulares?
Resposta - Do mesmo modo que os
homens, sendo, porém, que mais forte
é o laço que prende os Espíritos uns aos
outros, quando carentes de corpo
material, porque então esse laço não se
acha exposto às vicissitudes das paixões.
Item no. 291, de O Livro dos Espíritos.
A integração de duas criaturas para a
comunhão sexual começa habitualmente
pelo período de namoro que se traduz
por suave encantamento. Dois seres
descobrem um no outro, de maneira
imprevista, motivos e apelos para a
entrega recíproca e daí se desenvolve o
processo de atração. O assunto
consubstanciaria o que seria lícito nomear
como sendo um doce mistério se não
faceássemos nele as realidades da
reencarnação e da afinidade.
Inteligências que traçaram entre si a
realização de empresas afetivas ainda
no Mundo Espiritual, criaturas que já
partilharam experiências no campo
sexual em estâncias passadas, corações
que se acumpliciaram em delinqüência
passional, noutras eras, ou almas
inesperadamente harmonizadas na
complementação magnética, diariamente
compartilham
as
emoções
de
semelhantes encontros, em todos os
lugares da Terra.
Positivada a simpatia mútua, é chegado
o momento do raciocínio.
Acontece, porém, que diminuta é, ainda,
no Planeta, a percentagem de pessoas,
em qualquer idade física, habilitadas a
pensar em termos de auto-análise,
quando o instinto sexual se mães
derrama do ser.
Estudiosos do mundo, perquirindo a
questão apenas no lado físico, dirão
talvez tão-somente que a libido entrou
em atividade com o seu poderoso
domínio e, obviamente, ninguém
discordará, em tese, da afirmativa,
atentos que devemos estar à importância
do impulso criativo do sexo, no mundo
psíquico, para a garantia e perpetuação
da vida no Planeta. E imperioso anotar,
entretanto, em muitos lances da
caminhada evolutiva do Espírito, a
influência exercida pelas inteligências
des enc arnadas no jog o a f e t iv o .
Referimo-nos aos parceiros das
existências passadas, ou, mais
claramente, aos Espíritos que se
corporificarão no futuro lar, cuja atuação,
em muitos casos, pesa no ânimo dos
namorados, inclinando afeições
pacificamente raciocinadas para
casamentos súbitos ou compromissos na
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paternidade e na maternidade,
namorados esses que então se
matriculam na escola de laboriosas
responsabilidades. Isso porque a doação
de si mesmos à comunhão sexual, em
regime de prazer sem ponderação, não
os exonera dos vínculos cármicos para
com os seres que trazem à luz do mundo,
em cuja floração, aliás, se é verdade
que recolherão trabalho e sacrifício,
obterão também valiosa colheita de
experiência e ensinamento para o futuro,
se compreenderem que a vida paga em
amor todos aqueles que lhe recebem com
amor as justas exigências para a
execução dos seus objetivos essenciais.
î AMBIENTE DOMÉSTICO
Freqüentemente, o Espírito renasce no
mesmo meio em que já viveu,
estabelecendo de novo relações com as
mesmas pessoas, a fim de reparar o mal
que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas
os a quem odiara, quiçá o ódio lhe
despertaria outra vez no íntimo. De todo
modo, ele sentiria humilhado em
presença daquelas a quem houvesse
ofendido. Do item 11, no Cap. V, de o
Evangelho Segundo o Espiritismo Na
comunhão de dois seres para a
organização da família, prevalece o
compromisso de assistência não só de
um para com o outro, mas também para
com os filhos que procedem do laço
afetivo. Não possuímos ainda na Terra
institutos destinados à preparação da
paternidade e da maternidade
responsáveis. A evolução e o
aprimoramento das ciências psicológicas
de hoje, porém, garantir-nos-ão no
fu t u r o
se me l ha n t e
ev en t o.
Identifiquemos no lar a escola viva da
alma. O Espírito, quando retorna ao
Plano Físico, vê nos pais as primeiras
imagens de Deus e da Vida. Na tépida
estrutura do ninho doméstico, germinamlhe no ser os primeiros pensamentos e
as primeiras esperanças. Não lhe será,
contudo, tão fácil seguir adiante com os
ideais da meninice, de vez que,
habitualmente, a equipe familiar se
aglutina segundo os desastres
sentimentais das existências passadas,
debitando-se-lhe aos componentes os
distúrbios da afeição possessiva, a se
traduzirem por ternura descontrolada e
ódio manifesto ou simpatia e aversão
simultâneas. Pais imaturos, do ponto de
vista espiritual, comumente se
infantilizam, no tempo exato do trabalho
mais grave que lhes compete, no setor
educativo, e, ao invés de guiarem os
pequeninos com segurança para o êxito
em seu novo desenvolvimento no estágio
da reencarnação, embaraçam-lhes os
problemas, ora tratando as crianças
como se fossem adultos ou tratando os
filhos adultos como se fossem crianças.
Estabelecido o desequilíbrio, irrompem
os conflitos de ciúme e rebeldia,
narcisismo e crueldade, que asfixiam as
plantas da compreensão e da alegria na
gleba caseira, transformando-a em
espinheiral magnético de vibrações

contraditórias, no qual os enigmas
emocionais, trazidos do pretérito,
adquirem feição quase insolúvel. Decorre
daí a importância dos conhecimentos
alusivos à reencarnação, nas bases da
família, com pleno exercício da lei do
amor nos recessos do lar, para que o lar
não se converta, de bendita escola que
é, em pouso neurótico, albergando
moléstias
mentais
dificilmente
reversíveis.
(Material compilado do livro VIDA
e SEXO, ditado por Emmanuel para
Francisco Cândido Xavier)
î A CURA DA OBSESSÃO
Por José Herculano no livro Obsessão,
Passe e Doutrinação)
Você é um ser humano adulto e
consciente, responsável pelo seu
comportamento. Controle as suas idéias,
rejeite os pensamentos inferiores e
perturbadores, estimule as suas
tendências boas e repila as más. Tome
conta de si mesmo. Deus concedeu a
jurisdição de si mesmo, é você quem
manda em você nos caminhos da vida.
Não se faça de criança mimada.
Aprenda a se controlar em todos os
instantes e em todas as circunstâncias.
Experimente o seu poder e verá que ele
é maior do que você pensa.
A cura da obsessão é uma autocura.
Ninguém pode livrar você da obsessão
se você não quiser livrar-se dela.
Comece a livrar-se agora, dizendo a você
mesmo: sou uma criatura normal, dotada
do poder e do dever de dirigir a mim
mesmo. Conheço os meus deveres e
posso cumpri-los. Deus me ampara.
Repita isso sempre que se sentir
perturbado. Repita e faça o que disse.
Tome a decisão de se portar como uma
criatura normal que realmente é,
confiante em Deus e no poder das forças
naturais que estão no seu corpo e no seu
espírito, à espera do seu comando. Dirija
o seu barco.
Reformule o seu conceito de si mesmo.
Você não é um pobrezinho abandonado
no mundo. Os próprios vermes são
protegidos pelas leis naturais. Por que
motivo só você não teria proteção? Tire
da mente a idéia de pecado e castigo. O
que chamam de pecado é o erro, e o
erro pode e deve ser corrigido. Corrijase. Estabeleça pouco a pouco o controle
de si mesmo, com paciência e confiança
em si mesmo.
Você não depende dos outros, depende
da sua mente. Mantenha a mente
arejada, abra suas janelas ao mundo,
respire com segurança e ande com
firmeza. Lembre-se dos cegos, dos
mudos e dos surdos, dos aleijados e
deficientes que se recuperam confiando
em si mesmos. Desenvolva a sua fé.
Fé é confiança. Existe a Fé Divina, que é
a confiança em Deus e no Seu Poder que
controla o Universo. Você, racionalmente,
pode duvidar disso?
Existe a Fé Humana, que é a confiança
da criatura em si mesma. Você não confia
na sua inteligência, no seu bom senso,

na sua capacidade de ação?
Você se julga um incapaz e se entrega
às circunstâncias deixando-se levar por
idéias degradantes a seu respeito? Mude
esse modo de pensar, que é falso.
Quando vier às reuniões de desobsessão,
venha confiante. Os que o esperam estão
dispostos a auxiliá-lo. Seja grato a essas
criaturas que se interessam por você e
ajude-as com sua boa vontade. Se você
fizer isso, a sua obsessão já começou a
ser vencida. Não se acovarde, seja
corajoso.
Então olhei eu para todas as obras
que as minhas mãos haviam feito,
como também para o trabalho que
eu aplicara em fazê-las; e eis que
tudo era vaidade e desejo vão, e
proveito nenhum havia debaixo do
sol.
Eclesiastes 2,11

î Na nossa Casa
Segundas-feiras
à noite, reunião fechada pelos nossos
obsessores.
Terças-feiras
às 13h Reunião pública de caridade
À noite, reunião pelos irmãos viciados
Quartas-feiras
À noite reunião pelos nossos irmãos
doentes
Quintas-feiras
Às 14h Escola de Médiuns, aberta a todos
que desejarem
Às 19h Reunião pública de caridade
Sextas-feiras
Às 19 horas Escola de Médiuns, aberta a
todos que desejarem
Sábados
14h Evangelização de crianças e
adolescentes. Procure nossa secretaria.
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