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Migração da Polaridade Sexual

Homossexualidade

>  Quem disse que o Espírito não tem sexo?

>  A Sexualidade sob a Lei de Justiça, Amor e 

Caridade



A Sexualidade



Os Espíritos têm sexo?

 Não como o entendeis, porque os sexos dependem

da constituição orgânica.

 Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na

afinidade de sentimentos.

L.E. q 200



Há namoro entre os Espíritos?

”Além da simpatia geral, determinada pelas 

semelhanças, há afeições particulares entre os Espíritos?

— Sim, como entre os homens. Mas o laço que une os 

Espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não 

está mais exposto às vicissitudes das paixões.”

L.E. q 291



O Perispírito

“Sabemos que o Espírito tem percepção, sensação, audição, 

visão, e que essas faculdades são atributos de todo o seu 

ser, e não apenas de certos órgãos, como nos homens. Mas 

ainda uma vez de que forma? Isso é o que não sabemos. 

Os próprios Espíritos não podem explicar-nos porque a 

nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não 

possuímos.”

L.E.  - Ensaio Teórico sobre as sensações dos Espíritos



“Então...

A sede real do sexo não 

se acha no veículo físico;

O sexo é, portanto, 

mental em seus impulsos 

e manifestações…”

André Luiz  

Evolução em Dois Mundos

1ª. Parte_cap. 18 / 

médiuns: Chico Xavier & Waldo Vieira    



FUTURO, CIÊNCIA E SEXO

A diversidade sexual prenunciada por 

Chico Xavier



Vídeo Chico Xavier no Programa Pinga Fogo 1

SEXUALIDADE E HOMOSSEXUALIDADE



Bissexualidade

“Homens e mulheres, em espírito, 

apresentam certa percentagem mais ou

menos elevada de caracteres viris e feminis

em cada individuo, o que não assegura

possibilidades de comportamento íntimo

normal para todos, segundo a conceituação

de normalidade que a maioria dos homens

estabeleceu para o meio social.”

André Luiz 

Sexo e Destino _ cap.09 

Chico Xavier



Bissexualidade

“O Espírito passa por fileira imensa

de reencarnações, ora em posição de 

feminilidade, ora em condição de 

masculinidade, o que sedimenta o 

fenômeno da bissexualidade, mais

ou menos pronunciado, em quase

todas as criaturas .”
Emmanuel 

Vida e Sexo _ cap.21 

Chico Xavier



O que é ser normal?

“A coletividade humana aprenderá, gradativamente, a 

compreender que os conceitos de normalidade deixam a 

desejar quando se trate simplesmente de sinais 

morfológicos, para se erguerem como agentes mais 

elevados de definição da dignidade humana, de vez que a 

individualidade, em si, exalta a vida comunitária pelo 

próprio comportamento na sustentação do bem de 

todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte 

que assume no jogo da delinquência.”

Emmanuel

Vida e Sexo _cap. 21

Chico Xavier



SEXO & PENALOGIA

“ Lamentavelmente, o uso irresponsável
do sexo , em qualquer expressão na qual
se apresente, responde por sérios
distúrbios que assolam o organismo
social, desajustando as criaturas que se
movimentam estranhas, caricatas,
ridículas umas, alienadas outras, não se
contabilizando aquelas que fogem para a
depressão, o alcoolismo, as drogas
aditivas, em decorrência das distonias
sexuais que não conseguem superar.”

Joanna de Ângelis

Adolescência e Vida _ cap.22 

Divaldo Franco

“Lamentavelmente, o uso indevido do sexo irresponsável, em qualquer expressão na qual se apresente, responde por sérios dist



O CÉU E O INFERNO
 Lisbeth

 Luis e a pespontadeira de botinas

 Calabouço dos Sentimentos

 Desvinculações (Complexo de Édipo)

“Lamentavelmente, o uso indevido do sexo irresponsável, em qualquer expressão na qual se apresente, responde por sérios dist



O que é Homossexualidade?



Homossexualidade

“A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, 

em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas 

características, por tendência da criatura para a comunhão 

afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não 

encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que 

tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente 

compreensível, à luz da reencarnação.
Emmanuel

Vida e Sexo _cap. 21 

Chico Xavier



“O Espírito mudando de sexo, poderá

então, sob essa impressão e em sua

nova encarnação, conservar os

gostos, as inclinações e o caráter

inerente ao sexo que acaba de deixar.

Assim se explicam certas anomalias

aparentes, notadas no caráter de

certos homens e de certas mulheres.”

Allan Kardec

Revista Espírita - Jan/1866

1ª Causa – A Transição



“A mulher criminosa que, depois de arrastar o 

homem à devassidão e à delinqüência, cria para si

mesma terrível alienação mental para além do 

sepulcro, requisitando, quase sempre, a 

internação em corpo masculino, a fim de que, nas

teias do infortúnio de sua emotividade, saiba

edificar no seu ser o respeito que deve ao homem

perante o Senhor.”

André Luiz 

Ação e Reação _ cap. 15 

Chico Xavier

2ª Causa – Reeducação dos Sentimentos

(Expiação)



(...) Em muitas ocasiões, quando o homem

tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e 

cometendo abusos em nome de sua pretensa

superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal

ponto que, inconsciente e desequilibrado, é 

conduzido pelos agentes da Lei Divina a 

renascimento doloroso, em corpo feminino, para

que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a 

venerar na mulher sua irmã e companheira, filha

e mãe, diante de Deus (...)

André Luiz 

Ação e Reação _ cap. 15 

Chico Xavier



(...) Em muitos outros casos, espíritos cultos e 

sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na

elevação de agrupamentos humanos, rogam aos

instrutores da vida maior, a própria internação no 

campo físico, em vestimenta carnal oposta à 

estrutura psicológica pela qual transitoriamente se 

definem. Escolhem com isso viver temporariamente

ocultos na armadura carnal, com o qual se garantem

contra arrastamentos irreversíveis, no mundo

afetivo, de maneira a perseverarem, nos objetivos

que abraçaram.

Emmanuel 

Vida e Sexo _cap. 21 

Chico Xavier

3ª Causa – Espíritos em Missão



Propósito da Reencarnação

Qual é a finalidade da 

encarnação dos Espíritos?

Qual é a finalidade da encarnação 

na condição homossexual?

Por vezes, vigoram para muitos

deles, temporariamente os

imperativos da prova benéfica, os

deveres do estatuto expiatório, as

exigências do serviço especializado

em que estudantes, devedores e

missionários se obrigam a longas

fases de fome no coração. Isso

porém, não representa obstáculo

ao amor.
André Luiz 

No Mundo Maior _ cap. 11

Chico Xavier

“Deus a impõe com o fim de

levá-los à perfeição: para uns, é

uma expiação; para outros, uma

missão. Mas, para chegar à essa

perfeição, eles devem sofrer,

vicissitudes da existência

corpórea; nisto é que está a

expiação.”

LE Q 132



Aumento da Homossexualidade



Observada a ocorrência, mais com os preconceitos* da sociedade,

constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades

simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e

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.

Emmanuel 

Vida e Sexo _cap. 21 

Chico Xavier



O Mundo: preconceito e 

discriminação



Assumir-se ou negar-se?



“Constranger os homens a agir de modo diferente do que pensam,

é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das

características da verdadeira civilização e do progresso.”

O Livro dos Espíritos

LE q - 837

Qual o resultado dos obstáculos postos à 

liberdade  de consciência?



“(...) Porquanto a perseguição e a crueldade

com que são batidos pela sociedade

humana lhes impedem ou dificultam a

execução dos encargos que trazem à

existência física, quando não fazem deles

criaturas hipócritas, com necessidade

de mentir incessantemente para viver,

sob o sol que a bondade de Divina

acendeu em benefício de todos.”
André Luiz 

Sexo e Destino cap.09

Chico Xavier



Uniões Homoafetivas



“Erro lamentável é supor que só a perfeita

normalidade sexual, consoante as

respeitáveis convenções humanas, possa

servir de templo às manifestações afetivas.

O campo do amor é infinito em sua essência

e manifestação. Insta fugir às aberrações e

aos excessos; contudo é imperioso

reconhecer que todos os seres nasceram no

Universo para amar e serem amados.”

André Luiz  

No Mundo Maior _ cap. 11

Chico Xavier



“(...) Acrescentou que no mundo

porvindouro os irmãos

reencarnados, tanto em condições

normais quanto em condições

julgadas anormais, serão tratados

em pé de igualdade, no mesmo

nível de dignidade humana,

reparando-se as injustiças

assacadas, há séculos, contra

aqueles que renascem sofrendo

particularidades anômalas.”

André Luiz  

Sexo e Destino _ cap. 09

Chico Xavier



“Nesse sentido, quando se apresentam
conflitos entre a polaridade física e a
psicológica, facultando a afetividade
homossexual, cabe aos indivíduos a vivência da
ética-moral, deixando-se inspirar pelo amor real
e sublimando os sentimentos.
Quando essa meta não é conseguida, o afeto e o
respeito devem constituir recursos valiosos para
a parceria, evitando-se a promiscuidade, o
comportamento exótico ou provocador, que
caracteriza transtorno da emoção, agressividade
contra a sociedade, que afinal não é responsável
pelos conflitos de cada cidadão.”

Joanna de Angelis 

Encontro com a Paz e a Saúde _ cap. 8 

Divaldo Franco



Em julho de 1984, no jornal Folha Espírita, Emmanuel 

foi perguntado sobre seu posicionamento acerca do 

casamento entre dois indivíduos do mesmo sexo:

“A esta indagação o Codificador da Doutrina Espírita
formulou a Questão 695, em O Livro dos Espíritos.
Os amigos encarnados no plano físico com a tarefa de
sustentar e zelar pelo Cristianismo Redivivo, na Doutrina
Espírita, estão aptos ao estudo e conclusão do texto em
exame.”



Após o desencarne, o espírito 

continuará homossexual?

“Fácil observar, assim, que a desencarnação libera

todos os espíritos de feição masculina ou feminina que

estejam na reencarnação em condição inversiva

atendendo a provação necessária ou a tarefa específica.

Fora do arcabouço físico, a mente se exterioriza no

veículo espiritual com a admirável precisão de controle

espontâneo sobre as células sutis que o constituem.”

André Luiz 

Evolução em Dois Mundos _ 2ª parte _ cap. 4 

Chico Xavier



“Observadas as tendências 
homossexuais dos companheiros 

reencarnados nessa faixa de prova ou 
de experiência, é indispensável se 

lhes dê o amparo educativo 
adequado, tanto quanto se 

administra instrução à maioria 
heterossexual.”

Vida e Sexo _Emmanuel 

Vida e Sexo _cap. 21 

Chico Xavier



• Não proibição, mas educação;

• Não abstinência imposta, mas 
emprego digno, com o devido 
respeito aos outros e a si mesmo;

• Não indisciplina, mas controle;

• Não impulso livre, mas 
responsabilidade.

 Ninguém abusa de alguém sem 
carrear prejuízo a si mesmo

Vida e Sexo _Emmanuel 

Vida e Sexo _cap. 21 

Chico Xavier
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