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Introdução 
 

Este é certamente um livro raro, muito raro. Dificilmente achará algum 

livro a tratar de um tema tão vulgarizado no sentido oposto. O intuito de construir 

um texto sobre como se libertar do sexo nasce da razão pela qual a espiritualização 

procura se desmaterializar e o sexo junto a sensualidade são paixões que nos 

prendem à matéria. Enquanto damos foco ao sexo, perdermo-nos em desejos e 

paixões que nos dilaceram a alma e atrasam nosso progresso em direção a Deus. 

E estas inclinações se baseia no sentimento, resultado das 

experimentações ao longo de existências que nos lapidam como espirito. Se o sexo 

o satisfaz amplamente, então este livro não é para você, mas se o sexo o incomoda 

de alguma forma, se o fato de muitas vezes este o dominar e em casos mais graves 

o possuir, então este é o livro certo para você. É aqui que vou afinar a real 

importância do sexo sem sub ou supervalorização.  Ensinarei ferramentas para 

dominá-lo e subjugá-lo a sua vontade, para que se torne senhor de si mesmo.  

Mas para que isto tenha efeito, uma jornada de autoconhecimento será 

necessária. Nesta caminhada rumo ao objetivo intentado é o conhecimento 

espírita que mostrará como e porque o sexo atua com a forma e a força que 

acredito todos nós conhecermos. 

Este é um livro que adoraria ter conhecido e encontrado antes de 

descobrir pelas experiências como as coisas supostamente funcionam. Certamente 

se soubesse das informações contidas aqui teria evitado grandes quedas morais 

nas quais me depreciei gravemente durante minha experimentação como espírito. 

Por fim, este livro é de certa forma a minha história de subjugação e 

posterior aprendizado do controle do sexo. É um relato de como o sexo exercia 

uma força coerciva e de como me libertei dessa subjugação que duraram desde a 

minha puberdade até aproximadamente meus 30 anos. 
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Este livro será curto e direto e espero que útil à aqueles que desejam, do 

fundo do coração se libertar dessa força furiosa e impiedosa que nos materializa e 

afasta de Deus.  

Em um âmbito mais amplo, este livro serve para qualquer vício que 

subjugue o espírito ao materialismo. Alcoolismo, tabagismo, estão todos 

profundamente correlacionados com a sua origem e causa. O Sexo foi adotado 

como alvo pois particularmente é o que me afeta e o que estou a vencer com o 

que vou expor aqui neste trabalho. 

A sublimação, fisicamente caracterizada como a alteração do estado 

sólido para o gasoso é ideal para a ideia deste trabalho. Como o sexo e os vícios 

nos tornam mais materiais, sublimar o desejo sexual seria como tornar vaporoso 

esse desejo que nos torna cada vez mais materiais, sem a necessidade de arrancá-

lo e machucar o ser de forma abrupta. Sublimação à condição material, este é o 

ponto. 

Que esta obra traga tanta felicidade quanto deu a mim, nestes longos anos 

de caminhada rumo ao que é absoluto e soberano: Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nota do autor 
 

Para um aprofundamento sobre o contexto LUCIDEZ, recomento a leitura 

do meu livro “A Lucidez segundo o Espiritismo”. 

Neste livro, mostro como a justiça de Deus é incrivelmente soberana e 

pura e de como todas as consciências neste universo são e sempre serão o melhor 

que conseguem ser. Também existe uma explicação muito precisa sobre o motivo 

da reencarnação dos espíritos.  
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O Sexo 
 

Este livro não é contra o sexo, de nenhuma forma. Ele não é contra a 

nenhuma manifestação sexual em toda a sua amplitude. Sexo é algo incrível que 

nos foi permitido e repudiá-lo seria falta de lucidez.  

A grande questão cai sobre o equilíbrio de cada coisa e o seu propósito. O 

abuso é o que se torna condenável. Para muitos este assunto é tão normal e 

natural, para outros penoso e complicado e precisamos sempre olhar os diversos 

fatores que encorem ao entorno deste assunto. Por este prisma, não podemos 

descartar que o incomodo ligado ao sexo possa ter traumas oriundos da criação, 

de possível abusos e seria totalmente necessário a procura de um especialista.   

Porém, independentemente deste fato este livro ainda será útil, pois o seu 

principal foco está em algo escondido e muito ignorado: nas consciências que nos 

assistem, que se acotovelam e formam uma potência da natureza. Este é 

seguramente um livro direcionado ao espiritismo e foi através dele que consegui 

me libertar dessa subjugação violenta causada pelo sexo.  

Esta também será um direcionamento para aqueles que conseguirão 

compreender este livro, que não tem nenhuma pretensão de fazer sucesso nas 

livrarias, mas sim de servir como uma ferramenta para mais facilmente nos 

tornarmos senhores de nós mesmos. 

 

Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? 

“Há: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem 

e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao 



 

 

gozo das coisas inúteis; é o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que 

carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão.”1 

 

O Espiritismo  
 

O espiritismo tem papel fundamental neste livro, podendo-se considerar 

este livro como um livro espírita. 

Segue-se também que, pelo fato de ser um livro espírita, ocorrerá um 

direcionamento mais assertivo aos corações capazes de compreender o que aqui 

exponho. 

Muito do que tomarei por base se encontra em algumas obras espíritas, 

principalmente no Livro dos Espíritos e no Evangelho Segundo o Espiritismo. 

O espiritismo é uma doutrina recente. Teve início depois do instigante 

fenômeno conhecido como mesas girantes2, mesas que começavam a girar e falar 

misteriosamente fazendo este fenômeno ser uma das formas de diversão da 

época. Elas se erguiam no ar e respondiam mediante a batidas no chão. Chamando 

a atenção de pesquisadores sérios, Allan Kardec (pseudônimo de Hippolyte Leon 

Denizard Rivail) foi chamado a investigar os fenômenos para encontrar alguma 

fraude quanto a um possível efeito de truque magnético ou alguma outra 

explicação física. 

Dotado de um rigoroso método de investigação cientifica, não conseguiu 

aceitar de imediato os fenômenos das mesas girantes. Depois de ficar sem 

respostas para tais acontecimentos e percebendo que uma força inteligente 

                                                             

 

1 Livro dos Espíritos Pergunta 720. 
2 . Doyle, A.C. História do Espiritísmo. 
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produzia estes fenômenos, estabeleceu padrões de comunicação com esta 

inteligência. Assim um efeito inteligente deve ter uma causa inteligente.  

Kardec percebeu então se tratar de homens que já aviam morrido, 

espíritos no caso. Utilizando de médiuns, pessoas sensíveis à manifestação com o 

mundo espiritual de diversas formas, fez centenas de perguntas a estes espíritos. 

Passando por um severo crivo, as respostas eram analisadas e, após o mesmo 

princípio de cada resposta ser encontrada em diversas comunicações entre 

médiuns em diversos lugares sem aparente influência entre si, eram aceitas. Assim 

nascia O Livro dos Espíritos.  

A presença da lógica está em todo o espiritismo, dando uma nova forma 

de religiosidade e fé raciocinadas, onde não se deve aceitar simplesmente um fato, 

mas submetê-lo à inteligência. O Livro dos espíritos desmistifica os inúmeros 

equívocos que ocorreram na interpretação de livros sagrados, muitas vezes 

gerados por problema na tradução, complicações idiomáticas pela utilização de 

uma mesma palavra para outros sentidos (sinônimos), interpretação incorreta das 

parábolas utilizadas, possíveis alterações e manipulações, etc.  

Então nascia uma revelação nova, sem tais problemas temporais que nos 

permitiram uma comunicação limpa com o lado espiritual de forma arrebatadora. 

O evangelho segundo o espiritismo foi outra obra que tem em um das suas 

prerrogativas corrigir erros de interpretação das parábolas contadas por Jesus em 

sua existência. É um guia para os que procuram a reforma íntima e o progresso 

efetivo em direção a Deus.   

O espiritismo foi então, uma doutrina revelada e iniciada a partir de um 

efeito. Não foi criada por um sentimento de tentar compreender Deus, mas uma 

investigação de fatos, das comunicações mediúnicas que se mostravam 

impossíveis de serem ignoradas. Foi pelo estudo do efeito que se aprendeu sobre 

a causa. 

" A mediunidade foi, para o mundo espiritual, o que o telescópio foi para 

o mundo astral e o microscópio para o dos infinitamente pequenos."3 

                                                             

 

3 . A Gênese.  Capítulo I V item 16. 



 

 

 

 

 

A Subjugação 
 

Desde muito tempo o sexo me foi presente, assim como na vida de muitas 

pessoas, o que é natural. Não relatarei detalhes pois não é este o foco. Durante 

toda a minha adolescência passei por um período muito tenso e o sexo começou 

a exercer em mim um controle absurdo e, como disse na introdução, fui “levado” 

a fazer coisas e a me comportar de forma que aparentemente eram destoantes 

com o que eu sentia e agia como se estivesse “dominado” pela necessidade de 

saciar o desejo sexual.  

Porém, como em todas as coisas bem elaboradas promovidas por Deus, 

logo após de qualquer um destes meus comprometimentos um vazio se 

sobrepunha severamente sobre meu espírito. Estava eu ali, depois de fazer o que 

todos tanto adoravam e idolatravam, me sentindo oco, incompleto, desconexo.   

Aquilo de alguma forma estava errado e não era pra mim. Oras, mas isto 

era muito contraditório, como pode querer tanto uma coisa e ao obtê-la se sentir 

tão incompleto?  

E assim se seguiu a minha adolescência, até conhecer minha futura 

esposa. Neste ponto algo começou a mudar, pois aquele vazio que me deixava tão 

incompleto passou a ter um significado: Eu estava apaixonado. O Sexo era bom, 

mas ainda incompleto.  

Para permanecer na fidelidade, outros caminhos utilizei para saciar aquela 

necessidade sexual muito grande e evitar que caísse em situações em desacordo 

com o meu atual compromisso. Então mergulhei na pornografia. 

Mergulhei nela, totalmente. Todos os momentos em que estava sozinho 

eram propícios para isso e, de uma forma ou outra não me sentia mal quando me 



11 

masturbava vendo todo o tipo de manifestação sexual pela tela do computador, 

afinal era sem nenhuma dúvida muito melhor isto do que qualquer infidelidade. 

Por um tempo isso me serviu, mas me incomodava muito a força que isso 

tinha sobre mim. Eu não queria aquilo e a minha busca espiritual passava por um 

período de renovação das forças. Por motivos diversos, fui a procura de um centro 

espírita para encontrar auxilio. Ali me foi recomendado a fazer o “evangelho no 

lar”. 

Neste período, muitos, mas muito eventos ocorriam para desviarem 

minhas atenções a algo relacionado ao sexo. Coisas como ao chegar de madrugada 

do trabalho, ver ao longe duas pessoas entrando por uma viela. Ao subir no meu 

apartamento e olhar pela sacada, estavam as duas a fazendo sexo. Tantas outras 

“coincidências” como estas mostravam uma ligação, algo que conectava estes 

desejos que apareciam com tanta frequência. 

Nesta mesma viela, onde ficava logo abaixo da sacada do apartamento 

onde morava na época, muitas outras cenas como esta foram observadas, e com 

muita apreciação de minha parte. Afinal, era como a pornografia, mas mais real. E 

era incrível como magneticamente era chamado a participar daqueles encontros, 

mesmo que de longe.  

E me lembro tantas vezes que, ao chegar em casa de madrugada, pois 

trabalhava muito e costumeiramente chegava muito tarde, este era o primeiro 

pensamento que me acometia: “Olhar a sacada”. E muitas vezes estavam ali, os 

casais fazendo sexo. 

Porém, alguma coisa havia mudado, por causa do evangelho no lar.  

Para quem não sabe, esta é uma prática que costumeiramente é feita uma 

vez por semana, onde a família ou os interessados se reúnem e leem trechos do 

livro O Evangelho no Lar. Nestes encontros, onde deve-se procurar realizar-se 

sempre no mesmo dia e horário, serve para elevarmos nossos pensamentos nos 

ensinamentos de Jesus Cristo e de para sermos ajudados pelos espíritos de Luz que 

simpatizem com o nosso desejo sincero nos melhorarmos. É a reforma íntima. 

Como eu era o único espirita na casa, comecei a praticá-lo sozinho e me apaixonei.  

Ao praticá-lo sozinho, e não em grupo, existia sinceridade e entrega 

naquele momento onde me abria para Deus e aprendia tanto com O Evangelho 



 

 

Segundo o espiritismo. Como prática, uma vez por semana praticava o evangelho 

no lar e aquilo me fazia muito bem, mas principalmente, me deixava mais forte ao 

desejo do sexo.  

Ainda era acometido pelos desejos e ainda me entregava a pornografia, 

mas essa força magnética estava enfraquecendo e a mudança começava a se dar. 

A Constatação 
 

Sempre soube, como espírita da existência de inúmeras consciências de 

pessoas desencarnadas interagindo conosco e muitos deles são denominados 

obsessores. Para se entender o que leva um espírito desencarnado se tornar 

obsessor basta apenas nos colocarmos em sua situação.  

Imagine um alcoólatra que desencarne e que nunca tenha pensado sobre 

estas questões espirituais e procurado a reforma íntima. Ao morrer ele estará 

perdido e pelo seu estado de ligação à matéria e terá a mesma necessidade por 

ela. Irá procurar meios para conseguir, de uma forma ou outra algo que sacie 

aquela sua necessidade.  

Um espírito desencarnado consegue o que diria ser um certo acoplamento 

com o encarnado, de forma que é possível sentir as suas sensações. É assim que 

ele se torna um obsessor, influenciando de forma a conseguir suprir seu desejo por 

bebida. Tem então o encarnado um obsessor. 
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Embora possa aparentar, não existe injustiça neste cenário, pois não existe 

um único átomo de injustiça no universo. Do contrário, Deus não seria 

soberanamente justo e bom. Só existe relação de obsessão e obsidiado quando 

existe simpatia de pensamentos e desejos. Se um espirito obsessor tentasse 

sugerir ideias para beber a alguém que não bebe, ou de fumar a alguém que não 

fuma terá seu tempo e seus esforços perdidos. É necessário então esta simpatia. 

Mesmo sabendo deste mecanismo, eu não acreditava que estava 

exatamente pela influência de um obsessor, até o dia “D”. 

Foi em uma noite que dormi fora de casa, que um descuido me revelou 

patentemente algo que amiúde se sucedia comigo. Descobri tanto a influência 

quanto ao mecanismo inteligente que é utilizado por estas consciências. 

Ao me deitar, ideias sobre fazer algo ligado a sexo me vinham na mente. 

Eu resisti e adormeci. Em poucos minutos acordei com a mesma ideia, mas com 

uma força muito maior. Era como se, no momento do adormecimento do corpo e 

do entorpecimento dos sentidos, aquelas ideias ganhavam uma enorme força. 

Novamente resisti e voltei a adormecer.  



 

 

O mesmo se repetiu algumas vezes, onde cada vez que despertava, mais 

aquelas ideias e aquela vontade de colocar em prática o que me era sugerido 

ganhavam força. Foi então que algo muito estranho ocorreu e que mudou tudo. 

Ao resistir pela última vez, senti, realmente senti como um tapa ou um 

soco na minha nuca. Esta é uma das coisas que somente passando, vivenciando 

pode-se entender quão reais elas são.  

Neste momento eu despertei, assustado e com aquelas ideias muito fortes 

e com esta sensação de ter levado um golpe na nuca.  

A minha insistência em não aceitar as sugestões do meu querido obsessor 

o deixaram irritado e, sem ele perceber acabou por revelar uma interação que a 

muito tempo se estabelecia. Seu disfarce foi desfeito e tinha se tornado patente a 

sua interação comigo. Tinha colocado fim ao disfarce. 

 

 

“Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? 

“Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, que, de ordinário, são 

eles que vos dirigem.”4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

4 Livro dos Espíritos - 459 
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A Mudança 
 

Depois de não existir mais dúvidas para mim dessa interação que existia 

com meu querido espírito obsessor, passei a concentrar esforços em evitar sua 

participação na minha vida. Sabia que esta interação era muito antiga e que ele me 

conhecia muito bem, talvez melhor que a mim mesmo. A força da conclusão no 

final do capítulo anterior teve sua comprovação que para mim é incontestável. 

Depois deste episódio, fiquei 3 meses sem ter recaídas, sem ver 

pornografia. Estava livre e provavelmente meu amigo obsessor sabia do que tinha 

feito, do seu deslize e de ter agido precipitadamente. 

Então, em uma outra noite, o mesmo mecanismo empregado por ele foi 

refeito. Em todas as vezes que adormecia, voltava com aquela ideia na cabeça. A 

cada entorpecimento do corpo e despertar a vontade de procurar pornografia ia 

aumentando e no ultimo despertar, onde não existiu dessa vez nenhuma interação 

“física” comigo, despertei com uma vontade absurda de ver pornografia.  Então vi 

pornografia. Logo depois de saciado, percebi que novamente tinha sido “vítima” e 

que algo precisava mudar. 



 

 

Foi então que passei a fazer, todos os dias o evangelho no lar. Na verdade, 

de segunda a sexta. Como sempre no dia seguinte de fazer o evangelho no lar uma 

força oculta me fazia resistir ou quase a não sentir os efeitos dessa subjugação 

sexual. Ao fazer o evangelho quase todos os dias da semana, como mágica, passei 

a ter um controle absurdo sobre o desejo.  

Como poderia isto? Passei quase minha vida inteira com algo que ditava e 

mandava, que me obrigava e aniquilada minha liberdade, que me subjugava de 

forma tão severa e que foi “desligado”? 

Esta era a sensação: “Como se tivesse sido desligado”.  Neste momento, 

ainda estava em dúvida, pois era muito bom pra ser verdade. Oras, como passar 

assim, como um encanto? 

Os meses se passaram e o controle é praticamente total. Consegui e venci 

porque entendi o mecanismo e que este não se baseia somente em uma luta entre 

nossa vontade e o instinto: Existem ali consciências a usurparem dessa fraqueza. 

A Explicação  
 

É permitido que assim ajam as almas desencarnadas, ainda prezas ao 

materialismo. Os espíritos são uma potência da natureza e fazem com que se 

cumpram as leis de Deus. Como não há obsessão sem uma simpatia ao obsidiado, 

está ai já uma explicação para essa vinculação. Outro fator importante é que 

estamos aqui na terra para que nosso espírito se depure e essa atração magnética 

faz com que nos seja apresentadas situações nas quais existirá um incomodo em 

não procurar progredir.  

O Sexo é uma poderosa ferramenta de depuração, de união e de 

satisfação. Quando saímos do equilíbrio e abusamos, como sempre fazemos com 

tudo, nos tornamos mais materiais e temos sempre o peso deste abuso. Ocorre o 

mesmo quando abusamos da comida, logo em seguida sentimos o mal estar do 

abuso. Para tudo então há o equilíbrio. 
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O Grande problema de se estar à mercê do sexo são os inumeráveis 

entraves e situações extremamente desgostosas nas quais seremos submetidos. 

Como sermos fieis assim? Conservar nossas relações? Basta que observemos em 

volta, quantos não traem de uma forma ou outra? 

Não estamos sozinhos, e sim acompanhados. Os desencarnados então 

desempenham um papel fundamental para que posemos sair da nossa zona de 

conforto e que, se continuarmos com essa vicissitude teremos os resultados tão 

funestos destes. Sem eles, nossas vicissitudes estariam adormecidas e encobertas 

e o espírito não se depuraria. Há ai mais uma vez a grandeza nas Leis de Deus. 

Ao praticar o evangelho, uma reforma íntima se deu mais intensivamente. 

O auxílio dos bons espíritos simpáticos a mim me auxiliaram e atuaram de forma a 

afastar estas consciências. Ao perceber que sempre no dia seguinte meu controle 

aumentava quanto ao desejo sexual, fazendo ele de segunda a sexta dava 

manutenção para toda a semana.  

Os pensamentos também foram impactados. Era como se eu prolongasse 

à saciedade particular depois de uma masturbação. Eu não pensava mais e todos 

os pensamentos que surgiam eram mais facilmente repelidos.  

Os apelos sexuais do dia-a-dia tinha também tinha um impacto muito 

menor e até certo modo, passavam despercebidos. 

Não tinha mais a necessidade de ver pornografia (que sempre gostei 

muito). A masturbação passou de diária para uma que denomino “masturbação de 

manutenção”, uma vez por semana. 

Por fim, só existe uma forma de se livrar destas consciências nestas 

simbioses perniciosas, conforme mostra a pergunta 478 do livro dos espíritos: 

 

 

“Pessoas há, animadas de boas intenções e que, nada obstante, não 

deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos 

Espíritos obsessores?” 



 

 

“Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar às sugestões, mostrar-

lhes que perdem o tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se.”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Psicosfera  
 

O termo psicosfera foi criado por André Luiz para designar o halo 

energético de que se revestem todos os seres vivos, onde se refletem os seus 

pensamentos e desejos. AURA, PENSENE e PSICOSFERA são, portanto, 

sinônimos e podem ser definidos como o campo de emanações de natureza 

eletromagnética que envolve todo ser humano, encarnado ou desencarnado, 

refletindo, não só a sua realidade evolutiva e o seu padrão psíquico, como também 

sua situação física e emocional do momento, espelhando seus pensamentos, 

sentimentos, desejos, ideias, opiniões, etc. 6 

Desta forma, nossa psicosfera reflete o que somos naquele momento e os 

pensamentos a modificam. Assim atua como uma referência do nosso estado 

evolutivo, da média dos pensamentos. Alguém que pensa muito em sexo tem ela 

                                                             

 

5 Livro dos espíritos - 478 
6 http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos.asp?id=03231 
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alterada de uma forma que atraia consciências ligadas neste padrão de 

pensamento. Atua também como uma defesa, pois se tivermos uma média de 

pensamentos elevados, nossa psicosfera permanecerá com este estado, que não 

se dissipa de uma hora para outra, mas se altera com o tempo. 

Seria como se tivéssemos em nossa volta uma camada resultante dos 

nossos pensamentos. Se tivermos bons pensamentos, esta camada começa a se 

modificar, mas se não mantivermos este padrão de pensamentos, os bons 

pensamentos que começaram a muda-la é dissolvida. Por isto é tão importante a 

reforma íntima e a constância da direção. 

A mudança vem com o tempo e com a constância. É uma camada muito  

grande que precisamos vencer para realmente mudarmos o que somos e está ai  

a dificuldade. Quanto mais tempo passar alimentando bons pensamentos e boas 

rotinas de busca, como o evangelho no lar, leituras edificantes, mas esta  

camadinha aumentará e passará a representar o que tu és. 

 

 

 



 

 

Antes do método 
 

Importantíssimo antes do método propriamente dito que ensinarei neste 

livro é entender algo essencial sobre o sexo. Esta Explicação deve sempre estar na 

mente de quem pretende controlar o desejo sexual como aprimoramento 

espiritual. 

O sexo é como um rio. Se a represarmos, evitando fazer sexo, acumulamos 

e aumentamos a energia. Além de não resolver, o estrago será muito grande 

quando esta represa estourar e ela irá estourar. 

Podemos deixar este rio fluir livremente, mais cairíamos na leviandade e 

libertinagem, além de estarmos totalmente suscetíveis a influências, o que não é 

o objetivo deste livro. Porém, se evaporarmos este rio, poderemos deixa-la fluir e 

não precisaremos represa-la. 

Seria então possível evaporar esta correnteza? É possível e sou a 

experiência viva disso. 

Antes do método que irei apresentar, é muito importante ter em mente 

que sem a disciplina, será difícil conseguir vencer os grilhões que nos prendem a 

matéria e isto pode ser bem entendido na frase abaixo: 

“A Indisciplina mantém a dureza de coração”7 

Sem a disciplina, não se mostra a boa vontade à Deus para concorrer ao 

concurso dos bons e inestimáveis seres incorpóreos que promovem o 

cumprimento da vontade de Deus. 

Um outro ponto importante é manter-se em segredo quanto aos teus 

objetivos. Estudos mostram que quando falamos aos outros sobre o que 

intentamos fazer, já nos sentimos satisfeitos com isso e mais difícil será a sua 

realização. Dessa forma, tente revelar ao menor número de pessoas possível. No 

                                                             

 

7 Orações Pão nosso de cada dia. Chico Xavier - Emmanuel 
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melhor caso, não revele a ninguém. O segredo e silêncio serão seus aliados nessa 

nova jornada.  

Quando passar a ter mais domínio sobre o vício que o subjuga à sua 

vontade, revele aos poucos as suas novas resoluções e indique este livro aos que 

podem se beneficiar disso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O Método  
 

O melhor meio de obter o controle sobre o desejo sexual é a reforma 

íntima, sem sombra de dúvidas. É ela que fará com que limpemos a nossa 

psicosfera, para evitarmos o efeito magnético sobre as consciências com estes 

interesses. O Pensamento é tudo e é ele que deve ser analisado e interrompido.  

Mas antes é necessário principalmente uma prática espiritual que sirva de 

manutenção para esta reforma íntima. Sem este momento de entrega, de 

abertura do coração, não se mostra a boa intensão em nos melhorarmos e 

seremos privados do concurso dos bons espíritos para nos ajudarem. 

O método que passarei se resume em 4 passos. A sequência de prioridade 

deverá ser respeitada. 

 

1. Pratica semanal de um ato religioso, de preferência sozinho. 

Recomendo a leitura do Evangelho no lar. Darei mais instruções sobre 

como praticar o evangelho no lar. 

 

2. Bloquear os pensamentos sobre Sexo. Quando o pensamento vier, 

limpar a mente e focar em qualquer outra coisa. 

 

 

3. Não ver nenhuma pornografia. Fugir de tudo que tenha erotismo ou 

sensualismo (com liberação total para sua relação afetiva genuína). 

 

4. Masturbação de manutenção. Masturbação onde não se pensa em 

sexo. Tem o fim de liberar, saciar o desejo sexual sem a contaminação 

da psicosfera. 
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A primeira etapa é a principal. É ela que irá promover mais intensivamente 

a reforma íntima. A prática do evangelho no lar é bem simples e poderá ser 

utilizado tanto o livro espírita como a bíblia ou qualquer outro livro que seja 

edificante e que conduza à Deus.  

A prática deverá ser feita no mesmo dia da semana e no mesmo horário. 

Se atrasar, não tem problema, o importante é fazê-lo. O horário tem por fim uma 

organização onde os espíritos simpáticos a nós consigam se organizar e estar 

presentes nestes momentos. Independente disso, Deus está em tudo e ao abrir o 

coração para Ele, a sintonia se estabelece.  

Esta prática não deve ser muito rápida. Recomendo um mínimo de 20 

minutos e um máximo de 40 minutos.  

Diferente do que é aconselhado no evangelho no lar, onde se reúnem 

algumas pessoas interessadas em instruir-se, aqui proponho que seja feita sozinho. 

Dessa forma, existe uma abertura mais franca do coração para as verdades 

expostas nos livros que se escolha ler. Não existirá constrangimento com algum 

familiar ou amigo e o contato com Deus será muito mais profundo. 

A quantidade de dias da semana a ser praticado fica em aberto. Faço ele 

todos os dias pois isto me dá a manutenção religiosa que me agrada e que evita a 

subjugação do espírito pela matéria.  

Para uma recomendação particular, diria que o mínimo não fosse menor 

que duas vezes por semana. Em uma análise simplista, duas vezes por semana, em 

práticas de 20 minutos totalizariam 40 minutos.  Temos na semana 10080 minutos. 

Isto representa 0,396% do tempo dedicado na semana para a religiosidade. Pouco 

não? 

Claro que este número não é real, pois a religiosidade deve ser praticada 

pelo máximo de tempo possível, nas nossas relações na família, no trabalho, etc.  

Outra recomendação seria, para a abertura do evangelho no lar, a 

utilização de uma música suave com uma oração sincera, com agradecimento e 

pedido de ajuda para evoluir como filho de Deus. Chego também a recomendar 

duas músicas instrumentais muito bonitas, que particularmente me agradam: 

 “The Promise” e “Heartstrings”. Ambos da banda Secret Garden. 

 



 

 

Na segunda etapa, com o bloqueio de pensamentos sobre sexo tem um 

fim de evitar a aproximação de consciências pelo efeito magnético e para limpeza 

da psicosfera. Ao praticar a primeira etapa, a segunda será facilitada. 

A terceira etapa é também fundamental. Ver pornografia atuará no 

pensamento e na contaminação da psicosfera.  

A quarta etapa, mais diferente é muitíssimo importante. Ficar sem um 

meio de alívio sexual é represar o sexo e isto causará ruptura, cedo ou tarde. Assim, 

não existe restrições nenhumas com a masturbação. Porém, ela deverá ser feita 

sem pensar em sexo. Sei que parece estranho, mas é totalmente possível e vou 

mostrar como. 

Ao iniciar as etapas, gradativamente sua necessidade sexual irá diminuir e 

a necessidade de masturbação diminuirá. Assim, com menos masturbações, o 

estímulo estará mais sensível e será necessário menos estímulos externos para 

concluir esta etapa.  

É mais simples do que parece. Particularmente, me masturbo uma vez por 

semana. Durante a masturbação, que pode demorar um pouco mais pela falta de 

estímulos externos, foco em alguma coisa. Geralmente leio os rótulos dos cremes 

e condicionadores que fiam em cima da pia. Cada um encontrará uma forma de se 

saciar sem pensar em sexo.  

O importante aqui é que se um consegue, porque não dez. Se dez 

conseguem, porque não cem?  
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Sexo no relacionamento  
 

O Sexo no relacionamento terá um impacto muito grande em sua 

qualidade. Ao não desperdiçar energia com a pornografia e com a reforma íntima 

resultando em uma psicosfera mais elevada, o prazer sexual será mais intenso e 

satisfatório. Isto se dá por algumas razões: 

 A ausência de consciências que podem atuar de forma a aproveitar o 

prazer do casal, fazendo assim com que a sensação não seja tão intensa. 

O fato de se estar fazendo sexo com um intuito mais edificante e 

construtivo e não meramente sexual. Neste ponto, existe um aprofundamento e 

liberdade diferente quando o sexo perde o foco. 

Entre todas as formas de relacionamento sexual entre os casais, um dos 

pontos que mais se destaca é a postura de “pedinte sexual”. É bem difícil, em um 

relacionamento os dois terem a mesma necessidade de sexo e essa diferença 

acaba por satisfazer apenas um. Outro detalhe é que fazer sexo sem vontade é 

muito ruim. 

A partir do ponto em que passamos a controlar ou quase controlar o 

desejo sexual, esperaremos sempre a iniciativa do parceiro ou a estimularemos 

sem aquela volúpia de um cachorro esfomeado por comida. Se nada acontecer, a 

frustração é muitíssimo menor do que seria sem este novo controle.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Fracasso 
 

Este é um capítulo importante do livro. Sendo assim, prestem atenção: 

Você irá fracassar! 

Esta é uma afirmativa, não tenha dúvidas disso.  

Sei que parece muito estranho esta afirmativa em um livro que deveria 

incentivar o contrário, mas é preciso ser realista. A força do sexo é gigantesca e 

não alertar para o fracasso inevitável seria imprudência e falta de coerência. 

Mas não é tão ruim assim. O Fracasso faz parte do sucesso. Faz parte e 

forma o caminho para até ele. 

Existe um exemplo que geralmente utilizo para mostrar que todas as 

consciências não retrocedem e que o fracasso é um progresso quando visto mais 

do alto. 

Imagine que alguém resolva parar de fumar. Na primeira tentativa, que 

dura não mais de um mês, ele tem um retorno ao vício. Novas tentativas ocorrem, 

cada vez mais frustrantes. A Família não dá mais valor e acaba ocorrendo um 

desânimo e o vício retorna.  
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Na décima terceira tentativa, ele consegue. A cada vez que fracassou, ele 

não passou por isso indiferente. Algo se modificou. Cada tentativa construiu nele 

um homem diferente. Cada uma delas foi absurdamente necessária para que a 

última tivesse êxito. 

É assim que ocorrerá com este livro. É muito improvável que consiga nas 

primeiras vezes, mas a cada queda, mais este livro fará sentido e servirá de 

instrumento para se tentar novamente.  

O Progresso é inevitável, mas poderá ser muito retardado. Cabe a nós 

tentarmos sete, dez, cem vezes se necessário for para nos desapegarmos da 

matéria e das paixões de nos distanciam de Deus. E lembrem-se: O fracasso é, sem 

dúvida nenhuma o meio para o sucesso. 

 

“(...)Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondosenos 

à mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no 

mal. Por vezes, o aprendiz acreditase preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe 

rondam as portas; todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam 

de novo, compelindoo a porfiada batalha. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da 

caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos 

demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação, quando atingirmos 

plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem aventurado 

aquele “que sofre a tentação”. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, 

porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica; entretanto, bemaventurados 

seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos 

aprimorado e aperfeiçoandoo, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos 

entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converternos em vivos 

instrumentos do mal.”8 

“Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, 

a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Ai dele, todavia, 

porque a hora renovadora soará sempre! E, se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as 

melhores aspirações da própria alma, se escapou a o exercício salutar do sofrimento, se fez 

questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o “lado inferior da vida”, 

                                                             

 

8 Pão nosso - FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER – Emmanuel - 101 – Resiste à tentação 



 

 

que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade, dentro da noite 

cruel?”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem tudo é só obsessor 
 

Nem tudo é só obsessor. Muitas vezes, é importante notar, que temos 

problemas físicos ou traumas associados a estas tendências. É importante sempre 

procurarmos indícios destes desvios e procurar ajuda especializada. Os obsessores 

certamente se aproveitarão e estarão atuando. 

Para se desvincular é importante a atuação simultânea de ajuda 

profissional e da reforma íntima.  

Precisamos entender que toda a ciência adquirida e desenvolvida pelos 

homens são um resultado da manifestação de Deus. Muitas das ideias foram 

ajudadas por um contingente de espíritos para desenvolver a humanidade, 

respeitando sempre o mérito dos homens em suas descobertas e não dando o 

trabalho pronto a eles. 

                                                             

 

9 Pão nosso - FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER – Emmanuel - 78 – Segundo a Carne 
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Ignorar estas ciências é ignorar a ajuda de Deus que está nos homens. 

Se somente a ajuda clinica for buscada, o fracasso é muito grande, pois 

sem a reforma intima, o assédio estará ativo e constante. 

Com a reforma íntima, estará mais livre dos assédios, porém ainda imersa 

na questão física da própria biologia do ser. 

Muitas vezes um psicólogo pode ajudar a desvendar muitos traumas e 

resolver o problema desta maneira. Não negligencie a ajuda especializada nem a 

reforma íntima, as duas são fundamentais. 

 

 

 

 

 

Capítulo final 
 

Se chegaram até aqui e o livro não foi abandonado ou repudiado, isto é 

uma mostra de um momento muito particular do seu espírito. A grande sacada de 

tudo isso é um sentimento que nos impele a nos sobrepujarmos sobre o instinto e 

o sexo é deste número, assim como a raiva, o orgulho, o egoísmo, etc. 

Nota-se que existe um grande caminho, mas o primeiro passo é sem 

dúvida o mais importante e este já foi dado por vocês bem antes de virem para 

este mundo. 

O Segredo desta liberdade proposta pelo livro é a reforma íntima. Sem ela, 

a constância dos pensamentos e essa atração das consciências inerente à 

contaminação da psicosfera irá vencer. Como ela ocorre 24h, principalmente em 

momentos onde estamos desarmados (no sono), ficamos vulneráveis a isto. 



 

 

O valor que damos ao que é material nos mostra muito precisamente em 

que grau de adiantamento estamos e no que precisamos efetivamente focar para 

nos desvencilhar.  

Se tentarem fazer o que este livro se propõe, todas as armadilhas na qual 

seriam sujeitos vindo do sexo não serão mais problemas. A instrução dos 

ensinamentos de Cristo de amor e caridade farão também com que seu orgulho e 

egoísmo diminuam e o resultado disso será menos dor e uma vida muito mais 

tranquila. 

  A grande maioria de nossos problemas são causados pelo apego, pelo 

orgulho e pelas vicissitudes que nos afetam. Por isso é tão importante a reforma 

íntima e esta é a mais difícil, porem a que mais vale a pena. 

 E antes de sucumbir aos deleites da matéria, lembre-se de fazer a seguinte 

pergunta: “O que tal ato me trará de edificação espiritual?”.  

Se a resposta for “nada”, então não prossiga. Pense sempre nesta 

pergunta antes de sucumbir à matéria e talvez isto revele o ato mais claramente 

como não edificante. 
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