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ADULTÉRIO

    REUNIÃO PÚBLICA
TEMA: VÍCIOS E PROBLEMAS

PALESTRA 5 – ADULTÉRIO

Texto doutrinário
     

“Ouvistes que foi dito: Não adulterarás.
Eu, porém, vos digo: Qualquer que olhar pra uma mulher 

com intenção impura, no coração já adulterou com ela”  Jesus 
(Mateus, 5:27,28).

PECADO POR PENSAMENTOS. - ADULTÉRIO

“Aprendestes que foi dito aos antigos: ‘Não cometereis adultério. Eu, porém, vos 
digo que aquele que houver olhado uma mulher, com mau desejo para com ela, já em seu 
coração cometeu adultério com ela.’ (S. Mateus, 5:27 e 28.)

 A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo 
da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a 
empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, 
como, por exemplo, nesta passagem: “Porquanto se alguém se envergonhar de mim e 
das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se 
envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai.” (S. 
Marcos, 8: 38.)

A verdadeira pureza não está somente nos atos; está também no pensamento, 
porquanto aquele que tem puro o coração, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis 
dizer: ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza.

Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: Sofrem-se as conseqüências 
de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza?

Cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida 
espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco 
de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa-vontade que demonstre, em virtude 
do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma; mas, de 
acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe 
torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço 
por apagar uma mancha. Não cederá, se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau 
desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória.

Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o 
mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. 
E, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse.

Em resumo, naquele que nem sequer concebe a idéia do mal, já há progresso 
realizado; naquele a quem essa idéia acode, mas que a repele, há progresso em vias de 
realizar-se; naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal 
ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito; no outro, está por fazer-
se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos 
e dos pensamentos do homem.” (Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 124. 
ed., p. 169,170).
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POLIGAMIA OU MONOGAMIA?

Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da Natureza?
“A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, 

segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na 
poligamia não há afeição real: há apenas sensualidade.

Se a poligamia fosse conforme à Lei da Natureza, devera ter possibilidade de tornar-
se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos.

 Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos 
costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco.” (Allan 
Kardec, O livro dos Espíritos, 83. ed., perg. 701).

O INSTITUTO DO CASAMENTO
 

“Será contrário a lei da Natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois 
seres?
 É um progresso na marcha da Humanidade.” (Allan Kardec, O livro dos Espíritos, 72. 
ed., perg. 695).

 
“Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento?

 
‘Seria uma regressão à vida dos animais.’

O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um 
dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade 
fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição 
do casamento seria, pois, regredir à infância da Humanidade e colocaria o homem abaixo 
mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. “(Allan Kardec, O 
livro dos Espíritos, 72. ed., perg. 696).

“O casamento ou a união permanente de dois seres, como é obvio, implica o regime de 
vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua.” 

O casamento não é, pois, somente um contrato de compromisso jurídico, mas, muito 
mais, um contrato espiritual de consciência para consciência, de coração para coração, 
onde surgem compromissos mútuos: materiais, afetivos, morais, espirituais e cármicos, 
determinando responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo. 
 A responsabilidade conjugal não se resume simplesmente em adquirir um título de 
mulher e de marido, de mãe e de pai, mas, muito mais, o desenvolvimento da compreensão 
precisa, do desejo sincero e do esforço constante para cumprir da melhor maneira possível 
os compromissos individuais, visando a um fim único, que é a sustentação da união para 
a felicidade mútua dos cônjuges e, conseqüentemente, a dos filhos. Responsabilidade 
quer dizer também que, se não cumprirmos com a parte de nossos deveres, teremos que 
responder, mais cedo ou mais tarde, perante a Justiça Divina, por todos os prejuízos que 
provocarmos no parceiro ou na parceira, em virtude de nossa falsidade sentimental, frieza, 
leviandade, crueldade e abandono. Emmanuel nos mostra a gravidade da responsabilidade 
na união afetiva:

‘Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez 
que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, 
não deve haver qualquer desconsideração entre si.” (Walter Barcelos, Sexo e evolução, 4. 
ed., p. 219- 220).

COMPORTAMENTO SEXUAL DOS CÔNJUGES E AMBIENTE ESPIRITUAL

 “O homem e a mulher são livres para ter o comportamento sexual que lhes aprouver 
no leito conjugal, mas estão sujeitos às leis morais e espirituais, como qualquer tipo de 
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relação amorosa na Terra. Apesar de casados legalmente, não há privilégios, nem proteção 
espiritual automática para suas relações mais íntimas. O apóstolo Paulo em sua Epístolas 
aos Hebreus, 12:1, nos diz: ‘Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas.’ 
Temos a nossa volta as companhias espirituais que atraímos em função do que pensamos, 
sentimos, desejamos, falamos e agimos. Nem as relações sexuais dos cônjuges estão livres 
necessariamente da presença dos Espíritos, sejam eles inferiores ou elevados.” (Walter 
Barcelos, Sexo e evolução, 4. ed., p. 225).

AS COMPANHIAS ESPIRITUAIS NO LEITO CONJUGAL

 “Vejamos como se apresenta o ambiente espiritual dos cônjuges, em suas relações 
mais íntimas, em três situações, conforme o estado moral e mental.

 1º CASO – Cônjuges com mútua infidelidade

 O Espírito André Luiz em seu livro ‘Missionários da Luz’ apresenta com nitidez o 
ambiente espiritual dos casais de vida sexual infeliz:
 ‘A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e  o esposo que põe sua 
casa em ligação com o meretrício, não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam 
coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação 
das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de 
grupos perversos, que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as 
à mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente 
catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável 
condição interior sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e 
incoercível volúpia.’
 Nesta situação não está existindo nenhuma participação de amor entre os 
cônjuges, mas somente a união pelos laços da carne, alicerçada nos desejos dos prazeres 
imediatos, com a participação de entidades espirituais desencarnadas de condição inferior, 
vampirizando suas forças psíquicas e levando-as às condições mais tristes de viciação e 
aberração sexual. Neste caso, as relações mais íntimas são sigilosas para as criaturas 
humanas, mas não o são para os habitantes infelizes e desequilibrados do Mundo Espiritual. 
A casa material está devidamente fechada e segura, mas, quando à esfera espiritual, ela 
se encontra escancarada e insegura, dando liberdade de entrada para qualquer tipo de 
Espírito. Não importa se os cônjuges estejam colocados em condições respeitáveis na vida 
social, pois o que vai definir o ambiente espiritual do ninho conjugal são as suas qualidades 
morais e espirituais. Encontraremos sempre o que merecemos.

 2º CASO – Lar com esposa fiel e marido desleal ou vice-versa
 

É da lei que cada um receba de acordo com seus méritos. A esposa virtuosa não 
participará espiritualmente da condição sombria de seu esposo infiel aos seus sentimentos 
por estar ligado ao meretricio. A mulher, pelas suas virtudes reveladas, merecerá o amparo 
e a vigilância dos benfeitores espirituais, mesmo no momento das relações sexuais no leito 
conjugal, superando as influências espirituais negativas do marido desleal. A lei espiritual 
funciona com méritos precisos, baseados principalmente nos tesouros íntimos de cada 
pessoa e não simplesmente por alguns momentos de prece, distantes do coração e dos atos. 
O mentor espiritual Alexandre, no livro ‘Missionários da Luz’ nos explica com discernimento 
a lei de Justiça e do mérito:
 ‘(...) que condição, por exemplo, é a da esposa fiel e devotada, ante marido desleal e 
aventureiro, no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas 
testemunhas que o homem escolheu?
  Não  disse ele, veemente  o mau não pode perturbar o que é genuinamente 
bom. Em caso dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isto lhe 
custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhe exijam a presença 
enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro, na vida comum, se tenha colocado 
em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente 
torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se por vezes no escravo integral das 
entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus 
caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegado a esse ponto, é muito difícil 
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impedir-lhe a queda  nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas.
  
 3º CASO – Os cônjuges com vida moral elevada
 

Existe a proteção espiritual, mas ela não é privilégio automático de nenhum casal, 
pois está baseada unicamente nas próprias irradiações mentais equilibradas dos cônjuges. 
Estes têm que fazer por merecer essa proteção. Utilizando o material sutil e poderoso 
emanado do campo mental do casal de qualidades nobres, os mentores espirituais 
constroem a residência fluídica no lar dos cônjuges virtuosos. Os Espíritos vampirizadores 
não têm condições de ultrapassar as fronteiras vibratórias construídas pelos benfeitores 
espirituais no recinto dos cônjuges espiritualizados. O mentor espiritual Alexandre explica a 
importância da mente sadia dos cônjuges:
 ‘Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal, sob a retidão, conquistam a 
presença de testemunhas respeitosas, que lhes garantem a privatividade dos atos mais 
íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contras as forças 
menos dignas, tomando, por base de seus trabalhos, os pensamentos elevados que 
encontram no ambiente doméstico dos amigos (...).” (Walter Barcelos, Sexo e evolução, 4. 
ed., p. 226 - 229).
ADULTÉRIO E INDULGÊNCIA

A mulher adúltera e a lei mosaica

 “A mulher, em todas as épocas da Humanidade, foi sempre submetida ao poder, à 
tirania, à deslealdade e à escravização pelo homem. Em caso de adultério, ela sempre ficou 
com a parte mais difícil e incompreendida de todos.
 Ao tempo de Jesus, a mulher, quando vista em adultério, era severamente castigada, 
geralmente com a morte, obedecendo aos princípios rígidos da religião judaica; ao passo 
que o homem, seu companheiro de comunhão sexual sem responsabilidade, não era 
considerado culpado, mas, sim, vítima de suas atrações perigosas.
 A rigidez da lei mosaica com a mulher adúltera era bem a manifestação da dureza 
de coração das criaturas humanas da época.” (Walter Barcelos, Sexo e evolução, 4. ed., 
p. 94-95).

COMPAIXÃO PARA COM AS CRIATURAS EM qUEDAS DO SENTIMENTO

 “O apóstolo João, ainda convivendo com as leis inflexíveis do Judaísmo e incapaz 
de compreender de imediato as palavras do Mestre, perguntou-lhe:
 ‘Por que não condenaste a meretriz de vida infame?’
 Vejamos o que o Mestre respondeu, segundo o Espírito Humberto de Campos:
 ‘Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redargüiu:  Quais as razões 
que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se 
prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua 
vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do 
caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e 
dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais 
da consciência pesarosa e sem rumo.’
 Para viver e servir com Jesus, é indispensável compreendamos as lutas e dificuldades 
morais e espirituais do próximo, a fim de não usarmos o estilete da crítica e nem as pedradas 
da condenação. O Mestre do Amor Maior nos convida a amar, iluminar, servir, educar e 
salvar almas e não relacionar os defeitos do próximo, os quais, em realidade, são ainda de 
todos nós, nas experiências da vida humana.” (Walter Barcelos, Sexo e evolução, 4. ed., p. 
96-97). 

 “‘Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado’, disse Jesus. 
Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não 
necessite, para si próprio, de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais 
severidade os outros, do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo 
de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma 
censura não nos pode ser feita.
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 O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o 
mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último 
propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser 
louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí 
resultar, e porque, a não ser assim, jamais, na sociedade, se reprimiria o mal. Não cumpre, 
aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em 
sentido absoluto este princípio: ‘Não julgueis se não quiserdes ser julgado’, porquanto a 
letra mata e o espírito vivifica.” (Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 105. ed., 
p.180,181).

“É curioso notar que Jesus, em se tratando de faltas e quedas, nos domínios do 
espírito, haja escolhido aquela da mulher, em falhas do sexo, para pronunciar a sua 
inolvidável sentença: ‘aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra’. 

Dir-se-ia que no rol das defecções, deserções, fraquezas e delitos do mundo, os 
problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma 
da Terra haja escapado, no cardume das existências consecutivas, aos chamados ‘erros 
do amor.’

 Penetre cada um de nós os recessos da própria alma, e, se consegue apresentar 
comportamento irrepreensível, no imediatismo da vida prática, ante os dias que correm, 
indague-se, com sinceridade, quanto às próprias tendências. 

Quem não haja varado transes difíceis, nas áreas do coração, no período da 
reencarnação em que se encontre, investigue as próprias inclinações e anseios no campo 
íntimo, e, em sã consciência, verificará que não se acha ausente do emaranhado de conflitos, 
que remanescem do acervo de lutas sexuais da Humanidade.

Desses embates multimilenares, restam, ainda, por feridas sangrentas no organismo 
da coletividade, o adultério que, de futuro, será classificado na patologia das doenças da 
alma, extinguindo-se, por fim, com remédio adequado, e a prostituição que reúne em si 
homens e mulheres que se entregam às relações sexuais, mediante paga, estabelecendo 
mercados afetivos. 

Qual ocorre aos flagelos da guerra, da pirataria, da violência homicida e da escravidão 
que acompanham a comunidade terrestre, há milênios, diluindo-se, muito pouco a pouco, 
o adultério e a prostituição ainda permanecem, na Terra, por instrumentos de prova e 
expiação, destinados naturalmente a desaparecer, na equação dos direitos do homem e da 
mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso, na balança do progresso e da vida. [...].

Tantos foram os desvarios dos Espíritos em evolução no Planeta – Espíritos entre 
os quais muito raros de nós, os companheiros da Terra, não nos achamos incluídos – 
que decerto Jesus, personalizando na mulher sofredora a família humana, pronunciou 
a inesquecível sentença, convocando os homens, supostamente puros em matéria de 
sexualidade, a lançarem sobre a companheira infeliz a primeira pedra. 

Evidentemente, o mundo avança para mais elevadas condições de existência. 
Fenômenos de transição explodem aqui e ali, comunicando renovação. E, com semelhantes 
ocorrências, surge para as nações o problema da educação espiritual, para que a educação 
do sexo não se faça irrisão com palavras brilhantes mascarando a licenciosidade. 

Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se 
consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, com 
a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal luzindo na presença de cada uma, 
então os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano, de vez que 
a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá 
razão de ser.” (Emmanuel, Vida e sexo, 24. ed., p. 93-96).

NÃO JULGUEIS PARA NÃO SERDES JULGADOS

 “No mundo de hoje, não temos mais o apredejamento das mulheres adúlteras 
em praça pública e o castigo até à morte, mas continuamos na intimidade de nosso 
relacionamento com a praça imensa e sombria da maledicência, o julgamento coletivo da 
crítica impiedosa, as pedradas ferinas da calúnia, o vozerio da condenação irredutível, o 
prazer de ver alguém em queda, para comentar seu comportamento infeliz, no banquete 
pantanoso das conversações maldosas, o abandono aos que caem pela afeição doentia, a 
morte moral no desalento e no desespero dos enganados no sentimento, sem um coração 
amigo que os reerga da furna da angústia![...].
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 No diálogo de João e Jesus, vejamos o que o Divino Médico das Almas nos fala 
sobre os sofrimentos maiores da mulher adúltera:
 ‘Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que 
ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à 
boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no 
mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse o seu doloroso 
inferno, sua aflitiva condenação.’
 Todas as criaturas, em quedas no relacionamento afetivo, principalmente as do sexo 
feminino, esperam de nossa parte a indulgência. Que não sejamos, pois, juízes da conduta 
alheia, a fim de que realmente possamos ajudar, amparar e servir.” (Walter Barcelos, Sexo 
e evolução, 4. ed., p. 98-99).

 “Companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, 
abstende-vos de censura e condenação.
 Todos nós – os Espíritos em aperfeiçoamento nos climas do Planeta – estamos 
emergindo de passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos 
de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. Ainda assim, 
achamo-nos todos muito longe da meta por alcançar.
 Se alguém vos parece cair, sob enganos do sentimento, silenciai e esperai! Se alguém 
se vos afigura tombar em delinqüência, por desvarios do coração, esperai e silenciai!...
 Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de 
nós consegue conhecer-se tão exatamente, a ponto de saber hoje qual o tamanho da 
experiência afetiva que nos aguarda amanhã.
 Calai os vossos possíveis libelos, ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum 
de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada 
um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros.
 Somos todos peças integrantes de uma só família, operando em dois mundos, 
simultaneamente – aquele das inteligências corporificadas no plano físico e aquele outro 
das inteligências desencarnadas que se domiciliam nas regiões da mesma Terra que 
habitais, disputando convosco, tanto quanto igualmente entre si, a aquisição de recursos 
substanciais da evolução. 
 Não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias e cada um de 
nós, ante a Sabedoria Divina, é um caso particular, em matéria de amor, reclamando 
compreensão.
 À vista disso, muitos de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos 
para o bem, ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal de 
que nos desvencilharemos, um dia!...
 Abençoai e amai sempre.
 Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como 
for, colocai-vos, em pensamento, no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências 
mais íntimas e, após verificardes se estais em condições de censurar alguém, escutai, no 
âmago da consciência, o apelo inolvidável do Cristo: 
 ‘Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei’”. (Emmanuel, Vida e sexo, 24. ed. 
p.109-111).

CASO 01: 
LIVRO: Missionários da Luz, 24.ed., p. 28,29,50,51,60,61,63,64-68
PERSONAGENS: André Luiz, Alexandre, Cecília e esposo
SITUAÇÃO: Observação de um grupo de pretendentes à mediunidade

 
Rapaz candidato à psicografiaa) 

“Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado 
em fundo silêncio.

Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o, com 
atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, 
semelhava-se a reduzida semente algo luminosa.

 Repare no aparelho genital  aconselhou-me o instrutor, gravemente.
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Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que 
parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa 
mobilidade.[...]. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, 
onde absorviam, famélicas, os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. 
Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos 
outros, na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis?

 Não, André. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril 
de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de 
terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas, simplesmente. 
Têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das 
emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contacto 
com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam 
com freqüência, à maneira de imperceptíveis vampiros.” (p. 28 – 29).

b) Regresso ao lar
  

 “– Acompanhemos o grupo, onde se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado 
pelas inquietações do sexo – exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa 
experiência.
 O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi 
serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar.” ( p. 50).

c) Companhia espiritual

 “Três entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa 
presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio 
sob nossa observação.
 Encostou-se uma delas à senhora idosa e, instantâneamente, reparei que a sua fronte 
se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe 
o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira 
completa.[...].
  É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha 
situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia... É bem pouco 
para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 
oito meses, e, não obstante o devotamento de minha esposa, tenho o coração, por vezes, 
repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais idéias estranhas 
e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos 
confunde-me o espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder.” ( p. 50-51).

d) Vampirismo

 “Após separar-se da genitora e da irmã, dispo-se o rapaz a tomar o caminho da 
residência que lhe era própria.
 Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas 
formas escuras.[...].
 À nossa frente, caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava 
ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era 
paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-se-lhe 
a desesperação íntima, em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? 
Estaria abandonado era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as 
dores terríveis, a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações?” 
( p. 60-61).

e) Medicação espiritual contra o vampirismo

 “ Há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais 
poderemos desenvolver em direções diversas; mas, para fornecer a você uma demonstração 
prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto.
 Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se, agora, terrivelmente 
contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior.
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  Naturalmente  acentuou meu generoso companheiro  você já sabe que a prece 
traça fronteiras vibratórias.
 Sim, já observara experiências dessa ordem.
  Aqui  prosseguiu ele  reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração 
fervorosa e reta.” (p. 63- 64).

f) O lar espiritualizado

 “ o lar  disse  não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo,a 
residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração 
e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e 
colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, 
depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade; no entanto, 
sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranqüila, com a sua presença, 
pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas, de que o seu 
Espírito se nutre.[...].
 Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da 
situação.
 Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado 
para não despertar a esposa adormecida.
 Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa 
luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma de nossa 
nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada.
  Desculpem-me  disse, bondosa, fixando o olhar no instrutor , preciso atender 
agora aos meus deveres imediatos.[...].
 [...]:  A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e, no mesmo instante, 
o rapaz como se estivesse ajeitando os travesseiros descansou a cabeça em seu regaço 
espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao Alto, 
revelando-se em fervorosa  prece. Luzes sublimes cercavam-na toda e eu podia sintonizar 
com as  suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do 
companheiro a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, 
reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual 
saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma 
do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-
lhe o organismo em todas as direções e, muito particularmente, na zona do sexo, onde 
identificara tão grandes anomalias psíquicas, concentravam-se em massa, destruindo as 
pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador.”(p.64-66).

g) Poder da oração

 “[...] , a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento 
mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, 
poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível 
significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa 
origem divina e coloca-nos em contacto com as fontes superiores. Dentro dessa realização, 
o Espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder.[...].
  Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio 
psíquico? 
 Alexandre sorriu e respondeu:
  O socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão 
divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para 
ele o «acréscimo de misericórdia» que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio de sua 
personalidade, através do  trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que 
o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se, com fervor, ao aproveitamento 
das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser 
interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar 
como médico vigilante de si mesmo.” (p.66-68).
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E O ADÚLTERO?
  “E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre,  esta mulher foi 
apanhada, no próprio ato, adulterando.” (JOÃO, 8: 4.)

“O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito 
significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem 
enxergá-lo em si mesmo.

Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de 
adultério unilateral.

Se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi 
trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma 
chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna 
se ocultava aquele que ajudava a fazê-la?

A atitude do Mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível 
amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando 
perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado.

O grande e espontâneo silêncio, que então se fez, constituiu resposta mais eloqüente 
que qualquer declaração verbal.

Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se 
retiraram envergonhados.

O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, 
contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No 
capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido 
igual ensejo de santificar.

Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste 
destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, 
tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus.” ( Emmanuel, Pão nosso, 29. ed., 
p.185-186).

JESUS

 “Não julgueis, para que não sejais julgados.” Jesus (Mateus 7: 1).
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ADULTÉRIO

PLANO DE PALESTRA
TEMA: VÍCIOS E PROBLEMAS

I – INFORMAÇÕES GERAIS
PALESTRA 5: ADULTÉRIO                                            DATA_____/______/____HORÁRIO: 
EXPOSITOR:                                                                                           INSTITUIÇÃO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Entender que a “poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso 
social.” E “nela não há afeição real, há apenas sensualidade”; Diferenciar poligamia de monogamia; 
Refletir na máxima de Jesus na questão referente ao sexo: “Atire a primeira pedra aquele que estiver sem 
pecado”;

OBJETIVOS COMPLEMENTARES:  (a critério do expositor)
II  – SUMÁRIO

PARTES DA 
PALESTRA CONTEÚDOS ATIVIDADES/ 

PROCEDIMENTOS.

INTRODUÇÃO
TEMPO: 5´

Momento para reflexão: Narrativa da passagem da mulher 
adúltera (João 8:3-11). Qual deve ser a nossa conduta diante 
do adultério?

Os avisos gerais serão 
dados antes da prece, 
que será feita às 20h.
Após a prece, o expositor 
introduz o tema com 
perguntas reflexivas 
dirigidas ao público. 

DESENVOLVI-
MENTO
TEMPO: 30´

Mateus, 5:27 e 28
Pecado por pensamento – Adultério
Poligamia e monogamia
O instituto do casamento
As companhias espirituais no leito conjugal
Criatura em queda do sentimento

Exposição oral, sendo 
que o caso (ou história 
interessante) poderá 
ser narrado no início, 
no meio ou no final da 
preleção. 

CONCLUSÃO
TEMPO: 5´

Mateus, 7: 1 e 2 Após a conclusão da 
palestra o expositor faz 
a prece de preparação 
para o passe;
Acompanha o 
encaminhamento do 
público para o passe;
Zela pela harmonia da 
sala;
Faz a prece final e 
convida o público para 
conhecer a livraria e 
a biblioteca do Centro 
Espírita.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Obs. A critério do expositor espírita no enriquecimento de sua palestra, poderá 
ir a outras fontes bibliográficas, além das oferecidas no texto doutrinário.

R E C U R S O S / 
PROVIDÊNCIAS:
Transparências e ou 
cartazes, Retroprojetor, 
ou 
Projetor  multimídia. 
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ADULTÉRIO
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ADULTADULTÉÉRIO RIO 

1/10

TEMA: VTEMA: VÍÍCIOS E PROBLEMAS   CIOS E PROBLEMAS   Reunião PReunião Púúblicablica

““Ouvistes que foi dito: Ouvistes que foi dito: 
 Não adulterarNão adulteraráás.s.

Eu, porEu, poréém, vos digo: m, vos digo: 
 Qualquer que olhar pra Qualquer que olhar pra 

 uma mulher com intenuma mulher com intençção ão 
 impura, no coraimpura, no coraçção jão jáá

 adulterou com elaadulterou com ela””
Jesus (Mateus, 5:27,28)Jesus (Mateus, 5:27,28)



05PECADO POR PENSAMENTOPECADO POR PENSAMENTO

“
 

A verdadeira pureza não está
 somente nos atos; está

 também no pensamento, 
 porquanto aquele que tem 
 puro o coração, nem sequer 
 pensa no mal. Foi o que 

 Jesus quis dizer: ele 
 condena o pecado, mesmo 

 em pensamento, porque é
 sinal de impureza. ”

(Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 124. ed., p. 169,170). 2/10



05MONOGAMIA E POLIGAMIAMONOGAMIA E POLIGAMIA

“Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é
 mais conforme à lei da Natureza?

A poligamia é lei humana cuja abolição marca um 
 progresso social. O casamento, segundo as vistas de 

 Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se 
 unem. Na poligamia não há

 
afeição real: há

 
apenas 

 sensualidade.”

3/10(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 83. ed., perg. 701).



05O INSTITUTO DO CASAMENTOO INSTITUTO DO CASAMENTO

“O casamento ou a união 
 permanente de dois seres, 

 como é obvio, implica o 
 regime de vivência pelo qual 

 duas criaturas se confiam uma 
 à

 
outra, no campo da 

 assistência mútua.”

4/10

(Walter Barcelos, Sexo e evolução, 4.ed., p.219).



05AS COMPANHIAS ESPIRITUAIS NO AS COMPANHIAS ESPIRITUAIS NO 
LEITO CONJUGAL LEITO CONJUGAL 

Cônjuges com mútua 
 infidelidade

”A esposa infiel aos princípios 
 nobres da vida em comum e  o 
 esposo que põe sua casa em 

 ligação com o meretrício, não 
 devem esperar que seus atos 
 afetivos permaneçam 

 coroados de veneração e 
 santidade.”

5/10(Walter Barcelos, Sexo e evolução, 4.ed., p.226).
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Lar com esposa fiel e marido desleal ou vice-versa

[...]  “A mulher, pelas suas virtudes reveladas, merecerá o amparo e a 
vigilância dos benfeitores espirituais, mesmo no momento das relações 
sexuais no leito conjugal, superando as influências espirituais negativas do 
marido desleal. “ (Walter Barcelos, Sexo e evolução, 4.ed., p.227). 

Os cônjuges com vida moral elevada. 

“Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal, sob a retidão, 
conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que lhes garantem a 
privatividade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras 
vibratórias e defendendo-as contras as forças menos dignas,[...]”. (Walter 
Barcelos, Sexo e evolução, 4. ed., p. 226 - 229).

6/10

AS COMPANHIAS ESPIRITUAIS NO AS COMPANHIAS ESPIRITUAIS NO 
LEITO CONJUGAL LEITO CONJUGAL 



05CRIATURASCRIATURAS 
EM QUEDAS DO SENTIMENTOEM QUEDAS DO SENTIMENTO

“Atire‐lhe a primeira pedra aquele que estiver 

 isento de pecado’, disse Jesus. essa sentença 

 faz da indulgência um dever para nós outros, 

 porque ninguém há

 

que não necessite, para si 

 próprio, de indulgência. Ela nos ensina que não 

 devemos julgar com mais severidade os outros, 

 do que nos julgamos a nós mesmos, nem 

 condenar em outrem aquilo de que nos 

 absolvemos. Antes de profligarmos a alguém 

 uma falta, vejamos se a mesma censura não 

 nos pode ser feita. ”

7/10

( Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 

 105. ed., p.180,181).



05FIM DO ADULTFIM DO ADULTÉÉRIO RIO 

8/10

““Qual ocorre aos flagelos da guerra, da pirataria, Qual ocorre aos flagelos da guerra, da pirataria, 
 da violência homicida e da escravidão que da violência homicida e da escravidão que 

 acompanham a comunidade terrestre, hacompanham a comunidade terrestre, háá
 

milênios, milênios, 
 diluindodiluindo‐‐se, muito pouco a pouco, o adultse, muito pouco a pouco, o adultéério [...] rio [...] 

 ainda permanecem, na Terra, por instrumentos de ainda permanecem, na Terra, por instrumentos de 
 prova e expiaprova e expiaçção, destinados naturalmente a ão, destinados naturalmente a 

 desaparecer, na equadesaparecer, na equaçção dos direitos do homem e ão dos direitos do homem e 
 da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo 

 peso, na balanpeso, na balançça do progresso e da vida. [...].a do progresso e da vida. [...].””

(Emmanuel(Emmanuel, Vida e sexo,, Vida e sexo,
 

6. ed., p. 93,94).6. ed., p. 93,94).



05LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTOLEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO

9/10



05JESUSJESUS

““Não julgueis, Não julgueis, 
 para que não para que não 

 sejais julgados.sejais julgados.””
Jesus (Mateus 7: 1)Jesus (Mateus 7: 1)

10/10
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