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A história de Álvaro nos esclarece o quanto um 

?pequeno? desvio nos leva a séculos de dores 

inimagináveis. Essa história é um resumo do relato de uma 

regressão de memória assistida e narrada por André Luiz 

por meio de Francisco C. Xavier no livro Sexo e Dest ino 

publicado pela editora Feb.

Álvaro volta de seus estudos da Europa com vinte e dois 

anos. Sempre viveu bem e foi educado com carinho por 

sua mãe e seu padrasto, Justiniano. Em um baile conhece 

Brites e Teodoro Castanheda, casal muito amigo de sua 

mãe e seu padrasto com quem também Justiniano 

mantinham negócios.

Brites e Álvaro se apaixonam. Amor a primeira vista, 

dizemos. Desgraça próxima, diriam os amigos espirituais 

que conheciam os dois... 

IRMÃO FÉLIX:
VÍCIO E 
CRISTIANISMO, 
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Tornam-se amantes e são descobertos, 

em um quarto de hotel, por Teodoro, 

esposo de Brites. Pensando em como um 

escândalo afetaria o futuro da filha, 

Teodoro decide permanecer em casa e 

não tomar nenhuma providência pública.

Separa-se, na prática, de Brites e inicia 

uma relação amorosa com a jovem 

Marina que abandonou dois filhos que 

teve com Teodoro por serem resultados 

de uma relação não assumida.

Depois de quatro anos e todos esses 

acontecimentos, a paixão de Álvaro, 

esgotou. Como acontece com as paixões 

mais grosseiras... E o que era prazer, 

euforia e imensa satisfação vira 

desgosto, tormento e desespero 

emocional. A aventura torna-se pesadelo. 

Filme antigo,repetitivo. Porém, há um 

agravante, Brites que já era vazia 

emocionalmente, torna-se desesperada. 

Se Álvaro a deixasse, o que seria dela? Se 

você me deixar, diz a Álvaro, cometo 

suicídio e divulgo nosso adultério. 

Começa aqui um processo de desilusão 

que demorará séculos. Breves ilusões, 

longas desilusões.

Álvaro, inteligente e criativo, usa seus 

dons para o mal. Cria um problema que 

cem anos será pouco para resolver... O 

que ele faz? Para livrar-se da amante 

destrói a vida da mãe, do padrasto, de 

Teodoro e de Virgínia, filha única de 

Brites. O que ele fez? Veja que ideia... Das 

trevas.

Álvaro induz, discretamente, Justiniano 

a apaixonar-se por Brites e vice-versa. 

Quando os dois se envolvem, ele 

?descobre? os dois e parte, como vítima, 

para Europa em busca da noiva que 

deixara há mais de quatro anos.

Vejamos os resultados de tal atitude 

como conta André Luiz.

O golpe infundira na senhora Castanheira 

(Brites) uma nova personalidade.

Convertera-se em pavorosa mulher, 

calculista, cruel. Nunca mais se lhe vira um 

gesto de piedade. Metamorfoseara 

Justiniano num homem de sexualidade 

pervertida, extorquindo-lhe dinheiro e mais 

dinheiro, até ao ponto de entregar-lhe a 

própria filha, Virgínia, que atravessara os 

anos quinze de idade, vendendo-a ao 

amante, homem já velho, para senhorear 

terras e haveres. Ainda assim, não contente 

com os próprios desvarios, 

desencaminhava moças de nobre 

formação, atirando-as no prostíbulo, 

estimulava infidelidades, vícios, crimes, 

abortos...

Virgínia, com quem Justiniano passara a 

viver, em definitivo, abandonando a esposa 

(mãe de Álvaro), transfigurara-se em pomo 

de discórdia entre o senhor de Fonseca 

Teles e Teodoro Castanheira, que se 

atormentaram mutuamente em onze anos 

de conflitos inúteis, até que o marido de 

Dona Brites, então vivendo maritalmente 

com Naninha de Castro, desde muito, 

aparecera morto a punhaladas, na rua da 

Cadeia, atribuindo-se o homicídio a 

escravos foragidos. Naninha, porém, não 

ignorava que Justiniano fora o mandante e 

tramou desforço.

A verdade é que todas estas desgraças 

foram apenas o começo de muitas outras 

como narra o livro. Neste momento 

lembramos o aviso do Cristo: Eu, porém, 

vos digo que todo aquele que olha uma 

mulher para desejá-la, já adulterou com ela 

em seu coração. Ao comentar essa 

afirmação, Amy-Jill Levine, uma estudiosa 

sobre a relação do Judaísmo e Novo 

Testamento, afirma que Jesus não 

apenas manteve a moral mosaica, mas, 

em alguns casos, tornou-a mais rígida. 

Ela explica que Moisés proibiu o 

adultério. Para Jesus, pensar em ter 

relação sexual com outra pessoa que não 

é o cônjuge já é adulterar. Por que Jesus 

foi tão rigoroso? A história acima justifica.

A paixão, que é algo belo e nobre, 

quando degenerada, gera dores imensas 

e imprevisíveis. Quem poderia imaginar 

que uma ?inocente? aventura como idas 

à praia e passeios a Tijuca resultaria em 

tantos séculos de amargura? O livro Sexo 

e Dest ino narra o desenrolar desta 

história no século 20, mas ainda hoje 

essas dramas se desenrolam entre 

intensas dores e esperanças. Podemos 

dizer que o livro narra a história da 

redenção espiritual de Álvaro que após 

perder a si mesmo por conta de uma 

conduta sexualmente desequilibrada 

aprender a servir e inicia o caminho de 

sua redenção espiritual. 



Evangelho Segundo o Espir it ism o

Capít ulo  XXII - Não Separeis o que Deus Junt ou

O Divórcio

5. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está 
separado. Não é contrário à Lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão 
feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a Lei divina. Se fosse 
contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles 
de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o 
divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, 
o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais, e não a satisfação da lei de 
amor.

Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse Ele: 
?Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedísseis vossas 
mulheres?? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a 
única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, 
porém: ?no princípio, não foi assim?, isto é, na origem da Humanidade, quando os 
homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a 
Lei de Deus, as uniões, derivando da simpatia, e não da vaidade ou da ambição, 
nenhum ensejo davam ao repúdio.

Vai mais longe: especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não 
existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que Ele proíbe ao 
homem desposar a mulher repudiada; mas cumpre se tenham em vista os costumes e o 
caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. 
Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a 
encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento.

Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as 
leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo.

 



CONCEITO

Pais Narcisist as

O transtorno de personalidade narcisista apresenta traços bem característicos 

como a excessiva preocupação com a opinião alheia, a falta de empatia pelas outras 

pessoas, a crença de que se é superior a todos aqueles que estão em volta, a 

atenção completamente voltada a si mesmo, exploração dos outros para benefício 

próprio, uma aparente autoestima forte, dentre outros.

Vamos estudar alguns personagens do livro Sexo e Destino. Brites Castanheira, que 

reencarna como Márcia Nogueira, apresenta diversos comportamentos que a 

aproximam do que, atualmente, na Psicologia, chama-se de transtorno de 

personalidade narcisista. É sobre ela e suas filhas que refletiremos.

Inicialmente, iremos explorar como se expressa o transtorno de personalidade da 

matriarca narcisista, ou, para simplificar, como é o perfil de uma mãe narcisista. 

Utilizaremos como referência informações retiradas do site 

filhasdemaesnarcisistas.com.br e do livro Prisioneiras do Espelho, ambos de autoria 

de Michele Engelke, que é formada em Psicologia, Aconselhamento, Terapia 

Cognitivo-Comportamental, EMDR em Terapia e Coaching, Transtorno de Estresse 

Pós-Traumático, EMDR Focada no Apego, bem como tem treinamento em 

Aconselhamento do Trauma e Terapia Breve Focada na Solução.

Para quem tiver maior interesse no assunto, existem os vários artigos escritos no 

seu site, além de tratamentos gratuitos e textos complementares.

PERSONAGENS

Antes de adentrar no estudo em si, é preciso esclarecer alguns aspectos do livro. 

Começaremos, portanto, a dar um breve perfil dos personagens que citaremos ao 

longo do texto.

https://filhasdemaesnarcisistas.com.br/


para mascarar a debilidade da própria 

personalidade.

·É indisponível emocionalmente.Os 

únicos sentimentos que importam são 

os da narcisista, nenhuma outra pessoa 

vale à pena ser ouvida, acolhida ou 

receber qualquer tipo de atenção 

emocional, a não ser para deleite da 

narcisista quando, por exemplo, a filha 

está triste e isso alegra a narcisista. Após 

Marita (filha adotiva) tentar suicídio, ela 

não vai visitá-la até que uma exigência 

social impõe essa visita para provar que 

ela é uma boa mãe.

·É egoísta e egocêntrica.Tudo deve 

servi-la. Há muitos casos em que esse 

tipo de mão se apropria dos objetos da 

filha/o como celular ou roupas, do 

dinheiro que a filha ganha no trabalho; 

de toda a comida da casa. Márcia adotou 

Marita, que era filha de um caso que 

Cláudio teve com a empregada, em uma 

atitude de aparente bondade. De início, 

Márcia ainda brincava com Marita e lhe 

dava alguma atenção. Todavia, depois 

mudou radicalmente de atitude, 

excluindo-a de tudo, dedicando-se 

apenas a Marina (filha biológica). Por que 

ela fez isso? De início, Marita lhe servia 

para afastar a sua solidão e auto 

desprezo. Depois, não lhe serviu mais.

·É dissimulada.A narcisista mente 

descaradamente sobre seus atributos 

pessoais, sobre seus conhecimentos, 

sobre sua história; mente sobre 

qualquer coisa diante de qualquer 

pessoa, desde que isso traga algum 

ganho para ela. No caso, Brites 

Castanheira (encarnação anterior de 

Márcia) mentia diariamente para o 

marido, e consequentemente para sua 

filha, sobre a sua fidelidade ao 

casamento.

·Tem uma ira irrefreável e terrível.Toda 

filha de mãe narcisista sabe o furacão 

que se forma no teto da casa e o chão de 

larva que se abre quando se confronta 

uma narcisista. A mãe narcisista odeia 

ser contrariada e ela é capaz de terríveis 

punições, psicológicas e/ou físicas contra 

seus filhos, chegando, por vezes, a 

feri-los gravemente. No caso de Brites 

Castanheira, sua ira iniciou a atuar no 

momento em que Álvaro quis deixá-la. 

Ela ameaçou matar a si mesma e deixar 

uma carta dizendo que havia sido culpa 

dele. Ela teria feito isso como vingança.

Brites Castanheira: mulher rica, 

encarnação passada de Márcia Nogueira. 

Foi casada, mas traiu o esposo com 

Álvaro. Álvaro a deixou. Depois disso, ela 

uniu-se a Justiniano, pervertendo-o 

sexualmente. Quando se separou de 

Justiniano, vendeu a ele a sua única filha 

em troca de posses e terrenos. Passou a 

prostituir outras moças, levá-las a 

infidelidade, ao aborto e outros crimes.

Álvaro: jovem que teve um romance com 

Brites Castanheira. Filho adotivo de 

Justiniano.

Márcia Nogueira: mulher rica, antiga 

Brites Castanheira. Casada com Cláudio 

Nogueira, mãe de Marina e Marita.

Marita: filha biológica de Cláudio com 

uma empregada que se suicidou algum 

tempo após tê-la, filha adotiva de Márcia 

nogueira. Apaixona-se por Gilberto, mas 

ele a deixa. Ela é abusada sexualmente 

por Cláudio. Destruída emocionalmente, 

ela tenta o suicídio.

Marina: filha de Cláudio e Márcia. 

Contadora, poliglota.

Cláudio: pai de Marina e Marita. Marido 

de Márcia. Ele pratica assédio sexual 

contra Marita e abusa-a sexualmente. 

Depois, converte-se ao Espiritismo.

PERFIL DA MÃE NARCISISTA

·É invejosa. Ela inveja a bondade na filha, 

o corpo da filha, os namorados da filha, 

etc.; em depoimentos, encontramos 

atitudes relacionadas à inveja quando a 

narcisista chega a esmurrar os seios da 

filha que estão nascendo. No caso da 

personagem Márcia Nogueira, veja a ação 

dela para conquistar Nemésio que tem 

um caso extraconjugal com sua filha 

Marina.

·Tem o senso de direito dilatado.Ela crê 

que tem direito a tudo, inclusive à alma 

da filha, se assim fosse possível. Márcia 

sempre manipula a vida das filhas a seu 

favor. Quando Marita fala do assédio 

sexual que vem sofrendo de seu pai, 

Cláudio, Márcia simplesmente propõe 

que ela viaje e esqueça tudo para não ter 

problemas nem incômodos com a 

situação. Quando Marita insiste que o 

que diz é verdade, Márcia diz ?ah, então 

você precisa de um hospital psiquiátrico?. 

Márcia se dá o direito de usar e 

manipular a filha como quer, 

independente do sofrimento da filha.

·Tem mania de grandeza.Tudo que ela faz 

é grandioso porque foi ela que fez ou 

porque ela comprou. Essa é um recurso 



FILHOS DA MÃE NARCISISTA

Além destas características, 

destacaremos outras que definem, em 

termos gerais, a dinâmica familiar 

dominada por uma mãe narcisista, que 

pode ser também o pai ou um cuidador:

·Filho/a bode expiatório/ovelha negra:a 

mãe narcisista escolhe, dentre os seus 

filhos, um que irá servir a ela de bode 

expiatório, ou seja, o filho que será 

sempre ?o culpado de tudo?. Este filho/a 

é o que sofrerá os abusos da mãe 

narcisista de forma mais aberta e clara. A 

narcisista irá castiga-lo fisicamente, 

psicologicamente e até sexualmente, 

independente de sua conduta ser certa 

ou errada. Muitas vezes, após os erros 

da narcisista diante de seus filhos, como 

puni-los por algo que ela mesma fez, ela 

obriga o filho a pedir-lhe desculpa.

O filho/a escolhido para ser a ovelha 

negra geralmente é o mais generoso, 

que tem maior empatia. Da mesma 

forma, é o filho/a de quem a narcisista 

tem mais inveja, por isso, deseja tão 

arduamente destruí-lo, transformar esta 

filha/o em seu escravo pessoal para 

atender suas necessidades emocionais 

(muitos filhos/as de mães narcisistas 

sentem-se como mães de suas mães, 

médicos, psicólogos, cozinheiros, 

empregados, etc., sem nunca 

sentirem-se amados).

Podemos destacar que Marita era a filha 

bode expiatório de Márcia. Na trama, é 

relatado que desde pequena ela fora 

rejeitada pela mãe adotiva, sem merecer 

os cuidados, as atenções nem as 

brincadeiras. Que os seus problemas, 

inclusive quando Marita contou a Márcia 

que suspeitava de Cláudio querer 

abusá-la, era culpa dela, pois Márcia lhe 

diz que ela está louca. Marita não tinha a 

atenção dos pais para investir em seus 

estudos, visto que ela trabalhava como 

vendedora em uma loja, enquanto sua 

irmã, Marina, era contadora. Ninguém a 

defendia, ninguém a ouvia. Seu pai, 

Cláudio não a amava, apenas a queria 

como seu objeto sexual, que lhe 

obedecesse cegamente, pois ela 

pertencia a ele.

·Filho/a de ouro/dourado:é o filho/a que 

a narcisista vê como mais fraco 

emocionalmente, mais manipulável ou 

maleável. Este filho/a receberá muita da 

sua atenção (superficial, contudo), 

presentes, elogios (igualmente 

superficiais). E, o mais importante: é o 

filho/a que a narcisista mostra ao 

público, ou melhor, a quem ela 

considera sua plateia. É o filho/a-modelo, 

o filho/a bom, o filho que será usado 

para provar que a narcisista é uma boa 

mãe.

Podemos observar claramente que a 

filha boa, a filha preferida, de Márcia era 

Marina. Era a filha modelo, a filha que 

ela mostrava a todos, a qual ela prezava 

pelo seu casamento por ser uma boa 

mãe.Era contadora, falava muitos 

idiomas, cuidava da aparência com 

maquiagens e roupas no estilo de sua 

mãe.

O filho de ouro terá dificuldades em 

acreditar no bode expiatório se este lhe 

disser que a ?mamãe? o machuca, o 

ameaça de colocar na rua, lhe diz que é 

um lixo, etc., porque o dourado apenas 

vê o que a narcisista quer que ele veja: 

que ela é uma mãe perfeita.

Temos poucos diálogos entre Marita 

(bode expiatório) e Marina (dourada). 

Marina, que já é amante de Nemésio, se 

crê no direito de roubar o namorado da 

irmã porque ela o merece. Esses é o 

padrão de pensamento que a mãe 

narcisista coloca na cabeça da filha 

dourada, que ela é fabulosa, quetem 

direitoao sucesso,tem direitoa casar-se 

com a pessoa que desejar, sem nunca 

precisar considerar os sentimentos 

alheios. E, claro, sem nunca contrariar a 

mãe narcisista. São situações comuns 

em famílias dominadas pelas mães 

narcisistas.

Por fim, em relação ao posicionamento 

dos filhos como dourado ou bode 

expiatório, também encontramos casos 

em que os filhos mudam de lugar, sendo 

ora dourado, ora bode expiatório, a 

depender do humor da narcisista. É 

também o caso de filhos únicos.

CONCLUSÃO

Sabemos que hoje milhões de pessoas 

no mundo sofrem com uma dinâmica 

familiar adoecida, dominada por uma 

mãe narcisista. Estudos apontam que 1 

em cada 5 pessoas sofreram abuso 

sexual e um número maior foi vítima de 

abusos narcisista.

Observamos que a espiritualidade nos 

trouxe uma história verdadeira, rica de 

exemplos e detalhes que não deixam 

dúvidas quanto a natureza das relações 

marcadas pela atitude de uma narcisista. 



Se o Mais Alto trouxe até nós o livro Sexo e Destino, é necessário levar em consideração 

essa temática em nosso dia a dia, seja em casa, no trabalho ou em outros ambientes.

Se você se identificou com a dinâmica familiar dominada por um ou dois parentes 

narcisistas ou identificou alguém próximo a você, sugerimos que assista aos vídeos 

indicados na revista, pois você encontrará muitos outros materiais que lhe ajudarão a 

interiorizar essa informação assustadora, dolorosa e, ao mesmo tempo, muito 

verdadeira.

Indicamos também o site filhasdemaesnarcisistas.com.br que 
apresenta livros, cursos, terapias e outros matérias de suma 

importância e utilidade para você, caso tenha sido vítima de um 
parente narcisista, ou para alguém que você conheça.

https://filhasdemaesnarcisistas.com.br/


Pai de In fin i ta Bondade!
Este é um  l ivro em  que perm it iste ao nosso 
André Luis tr açar , em  lances palpi tantes da 
existência, alguns concei tos da 
Espir i tual idade Super ior , em  torno de sexo 
e dest ino ? fotografia verbal  de nossas 
real idades am argas que entrem easte de 
esperanças eternas.
Entregando-o aos com panheiros 
reencarnados no m undo, querem os 
recordar  Jesus ? o Enviado de Tua I l im itada 
M iser icórdia ? naquele dia de sol  em  
Jerusalém ...
Na praça repleta de acusadores, escr ibas e 
far iseus apresentaram -lhe sofredora 
m ulher  que diziam  haver  apanhado em  
transgressão, ao m esm o tem po que o 
inquir iam , exper im entando-lhe a conduta: 
? M estre, esta m ulher  foi  encontrada em  
adul tér io... A lei  m anda apedrejar. Tu, 
porém , que dizes?
O M estre contem plou dem oradam ente os 
zeladores de M oisés, e, porque nada m ais 
adiantar ia expl icar -lhes ao cérebro 
em botado de preconcei tos, disse-lhes, 
alongando a palavra a todos os m oral istas 
dos séculos porvindouros:
? Quem  est iver  sem  pecado, at i r e a pr im eira 
pedra!... Jerusalém , agora, é o m undo!
Na praça extensa das convenções hum anas, 
em penha-se o m ater ial ism o na dissolução 
dos valores m orais, com  escárn io m anifesto 
à dign idade hum ana, enquanto rel igiões 
veneráveis digladiam  com  a Natureza, 
tentando, em  vão, bloquear  a vida, qual  se 
quisessem  i laquear  a si  própr ias. Ao 
tr em endo confl i to dessas for ças 
gigantescas que lutam  pelo dom ín io m oral  
da Ter ra, enviaste a Doutr ina Espír i ta, em  

nom e do Evangelho do Cr isto, para 
asserenar  os corações e com unicar -lhes 
que o am or  é a essência do Universo; que as 
cr iaturas te nasceram  do hál i to divino para 
se am arem  um as às outras; que o sexo é 
legado subl im e e que o lar  é r efúgio 
sant i f icante, esclarecendo, porém , que
o am or  e o sexo plasm am  
responsabi l idades naturais na consciência 
de cada um  e que n inguém  lesa alguém  nos 
tesouros afet ivos, sem  dolorosas 
reparações.
Este volum e pretende afi rm ar , ainda, que, se 
não podes subtrair  os culpados às 
consequências do er ro em  que se tornaram  
incursos, não perm ites que os vencidos 
sejam  desam parados, desde que te acei tem  
a luz ret i f icadora para o cam inho. M ostra 
que, em  tua bênção, os del inquentes de 
ontem , hoje redim idos, se tr ansfiguram  em  
teus m ensageiros de redenção para aqueles 
m esm os que lhes caíram , outrora, nas 
ci ladas som br ias.
Abençoa, pois, o presente relato estuante de 
verdade e esperança, e, ao confiá-lo aos 
nossos i rm ãos do m undo, deixa possam os 
lem brar -lhes que a existência física, seja na 
in fância ou na m ocidade, na m adureza ou 
na velh ice, é sem pre dom  inefável  que nos 
cabe honor i f icar  e que, m esm o detendo um  
corpo carnal  r astejante ou disform e, 
m uti lado ou enferm iço, devem os repeti r  
diante da tua Sabedor ia Incom ensurável :

? Obr igado, m eu Deus!

EM M ANUEL
Uberaba, 4 de ju lho de 1963. Página recebida pelo 

m édium  Francisco Cândido Xavier

Prece no Lim iar



Paz e alegria em vossos corações. Que o Cristo nos envolva a todos com o seu 

amor sereno e elevado, com a sua vontade poderosa, para que consigamos, em 

seu nome, falar do amor.

Muito obrigada pela sua presença hoje. Nossa dúvida é: como podemos evitar que 

caiamos em erros semelhantes ao do espírito Álvaro do livro Sexo e Destino?

Primeiro, questionando-se: por que nós que trabalhamos em nome do Cristo, 

vinculados ao Consolador, vos destinamos esta história? Se pensais com firmeza 

de ânimo, entendereis que em larga medida ela retrata a vossa própria história. 

Consequentemente, o primeiro momento deve ser de honestidade íntima. Verificar 

intimamente os próprios impulsos e desejos. Nunca tive uma atitude de Álvaro? 

Nunca tive uma atitude de Brites? Nunca tive uma atitude de Justiniano? Nunca vivi 

situações que podem se assemelhar a estas do ponto de vista psíquico? Porque, 

como sabeis, psiquicamente mantendes as tendências do passado até que elas 

sejam reeducadas.

Reconhecendo, por t ant o, a vossa in iquidade, os vossos im pulsos doent ios, 

podereis, dialogando com  o Cr ist o, buscar  a t ransm ut ação verdadeira dest as 

verdadeiras infecções de vossas alm as.

É necessário o passo inicial: vos reconhecerdes como os necessitados de forma 

sincera, de forma honesta com uma verdade que liberta: sim, já tive uma situação 

dessa, parecida. Sim, já tive esse tipo de impulso, reconheço-o em mim. Portanto, a 

literatura espírita que mereça esse nome deve obrigatoriamente provocar esse tipo 

de reflexão. Por isso, uma mensagem espírita que não vos leve ao 

autoconhecimento ou não é verdadeira, ou não está sendo lida com os olhos da 

verdade. 

Diálogo Mediúnico



Mostrai as vossas chagas, esse é o pedido da vossa consciência e essa é a lei 

do Criador. 

Most rai diar iam ent e as vossas chagas ao Cr ist o com  sincer idade e não 

t ereis o m esm o dest ino desse espír it o infeliz que desencadeou m ilhares 

de cr im es.

Muito obrigada pela sua resposta. Deixo o espaço para a mensagem de 

encerramento.

Acusai. Acusai sempre a si mesmos todos aqueles que foram vítimas de 

violência sexual, mas acusai-vos como cristãos. Como um cristão se acusa? 

Direi, orando da seguinte forma: Pai, perdoa a todos nós. Orai como Félix 

orou: Pai, todos erramos, nenhum de nós sabe onde começou o crime, 

nenhum de nós sabe quem atirou a primeira pedra, nenhum de nós sabe 

quem foi o autor da primeira traição. Por isso, Pai, não te peço justiça para uns 

e clemência para outros, eu te suplico: tem piedade de todos nós, porque 

todos nós nos enlameamos, porque quisemos nos afastar do teu amor, 

porque todos nós emporcalhamos a fonte do prazer e da vida que 

generosamente tu nos confiaste. 

Por  isso, a única acusação que cabe ao verdadeiro cr ist ão é a súplica da 

piedade plena para si e para t odos.

Portanto, amigas e amigos, para trás com o desânimo, com a calúnia e com a 

revolta. Paremos com as condenações e as acusações mundo. Está na hora de 

damo-nos as mãos e suplicar ao Alto: Pai, em nome de Jesus de Nazaré, tende 

piedade de todos nós.

Do vosso irmão e amigo,

Cairbar de Souza Schutel.

A sincer idade é o único cam inho que t endes para socor rerdes a vós 

m esm os.

A Terra hoje enfrenta o momento de educação das iniquidades. Não é o 

mundo que está pior, é o tratamento que se intensifica. Porque, em outra 

época, histórias como essa passavam desconhecidas da grande maioria. Hoje 

elas parecem multiplicar-se aos vossos olhos quando, na verdade, por ordem 

do Cristo, elas se tornam públicas para que tenhais a consciência de que não 

sois piores do que os outros habitantes do planeta, mas podeis optar pela 

vossa própria cura. 

Podeis agir de tal forma que o Cristo curará os vossos corações.

Vocês precisam de Evangelho verdadeiro, porque durante séculos 

manusearam o evangelho da mentira. Porque todos esses envolvidos 

pronunciavam o nome do Cristo, socialmente falando, mas nenhum deles 

tinha o Cristo no coração.

Por t ant o, m inha am iga, se m e pergunt ais o que fazer , digo-vos com  

sincer idade a t odos vocês só há um  cam inho: apresent ai as vossas chagas 

ao Mest re de Nazaré. 

Por que vocês pensam que o Mestre apresentou sua mão ferida a Tomé? 

Apenas para convencê-lo da imortalidade quando, na verdade, a verdade é 

muito mais profunda. O Cristo mostra as suas chagas para curar as chagas da 

incredulidade de Tomé, mas, mais ainda, para vos ensinar que somente 

quando tiverdes a dignidade de mostrar as próprias chagas ao Cristo, Ele vos 

curará. 



GARY WILSON

A palestra de Gary Wilson foi 

publicada em 2012 no 

TEDxGlasgow com o título "The 

Great Porn Experiment".

Gary Wilson é um especialista em 

neurociência do sexo, além de 

professor em anatomia e fisiologia. 

Nessa palestra ele destaca como a 

pornografia atinge o cérebro da 

mesma forma que outras drogas e 

de que forma isso afeta a vida de 

milhares de jovens usuários da 

pornografia.  

 A palestra é elucidativa na 

perspectiva científica e, por isso, 

acreditamos que é valiosa  

instrução sobre as devastadoras 

proporções que esse vício pode 

tomar.  

Destacamos ainda que o abuso 

emocional ou sexual pode levar a 

condutas promíscuas como as 

relatados no livro Sexo e Destino, 

inclusive ao vício da pornografia.

*

PALESTRA
Gary W ilson

Inspirado pelo último palestrante eu vou 

cantar uma música sobre a pornografia na 

Internet.

Não, estou brincando.

O amplo consumo de pornografia na 

Internet é um dos experimentos globais de 

maior crescimento conduzidos no mundo 

inconscientemente.

Praticamente todo rapaz com acesso à 

Internet se torna um ávido sujeito de 

testes.

O pesquisador canadense Simon 

Lajeunesse descobriu que a maioria dos 

garotos busca pornografia com 10 anos de 

idade.

Motivados por um cérebro fascinado pelo 

sexo.

Os usuários percebem a pornografia na 

Internet como muito mais atraente do que 

a pornografia do passado.

Por quê?

Novidades infinitas.

Nesse estudo australiano, não é apenas a 

nudez, mas a novidade que leva a 

excitação às nuvens.

Sujeitos assistiram 22 amostras de 

pornografia. Vê aquele pico?
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Aquilo acontece quando os 

pesquisadores mudam para pornografia 

que os garotos não haviam visto antes.

O que acontece? As ereções nos seus 

cérebros disparam.

Por que tanta excitação?

A mãe natureza gosta que um macho 

continue fertilizando as fêmeas 

enquanto houverem fêmeas novas.

Na linha de cima, o carneiro precisa de 

mais e mais tempo para cruzar com a 

mesma ovelha.

Mas se você trocar as fêmeas ?  a linha 

de baixo ?  o mesmo não acontece.

Ele consegue terminar o trabalho em 2 

minutos e continua até não conseguir 

mais.

Isso é conhecido como efeito Coolidge.

Sem o efeito Coolidge não haveria 

pornografia na Internet.

O efeito Coolidge é um programa no 

cérebro dos mamíferos que faz com que 

cada fêmea nova seja uma 

oportunidade de espalhar seus genes.

Para que o rapaz continue fertilizando, 

seu cérebro libera a substância 

estimuladora chamada dopamina a cada 

nova fêmea.

Eventualmente o carneiro irá se cansar.

Mas desde que o rapaz continue 

clicando, ele pode prosseguir e sua 

dopamina irá continuar.

Com a pornografia na Internet um rapaz 

consegue ver mais garotas em 10 

minutos do que seus ancestrais veriam 

em várias gerações.

O problema é que ele tem o cérebro de 

um caçador-coletor.

O cérebro de um usuário intensivo se 

reajusta para essa abundância genética 

para se adaptar a esse harém 

pornográfico.

Comportamentos que são associados a 

isso são: ficar sozinho, voyerismo, clicar, 

buscar, múltiplas abas, avançar, 

novidade constante, choque e surpresa.

Como um rapaz perguntou uma vez: nós 

somos a primeira geração a se 

masturbar com a mão esquerda?

O sexo real, em contraste, envolve 

cortejar, tocar, ser tocado, cheiros, 

feromônios, conexão emocional, 

interação com uma pessoa real.

O que acontece quando o rapaz 

finalmente consegue uma mulher de 

verdade?

Pesquisadores não sabem muito sobre 

os efeitos da pornografia na Internet por 

várias razões.

GARY WILSON 
Em 2009, quando Lajeunesse tentou 

estudar o impacto da pornografia, ele 

não conseguiu encontrar rapazes na 

faculdade que não faziam uso.

Então o primeiro dilema sério é que os 

estudos não têm um grupo de controle.

Isso cria um grande ponto cego.

Imagine se todos os meninos 

começassem a fumar aos 10 anos e não 

houvesse nenhum grupo que não fizesse 

isso.

Nós acharíamos que o câncer de pulmão 

é normal para todos os rapazes.

Desconsiderando a falta de 

não-usuários, Lajeunesse perguntou a 20 

rapazes:

A pornografia na Internet está afetando 

a sua forma de agir com as mulheres?

Eles responderam: ?Não, eu acho que 

não.?

Mas eles tinham usado por quase uma 

década sem parar.

É como perguntar a um peixe o que ele 

acha sobre a água.

O que leva a um segundo problema.

Pesquisadores não perguntaram aos 

usuários de pornografia sobre os 

sintomas que Zimbardo descreveu em ?A 

Morte dos Homens.?

Sintomas de excitação são facilmente 

confundidos com coisas como TDAH, 

ansiedade social, depressão, problemas 

de concentração, ansiedade de 

desempenho, TOC, e vários outros.

Planos de saúde frequentemente 

assumem que estas condições são as 

principais talvez a causa do vício mas 

nunca o resultado de um vício.

Como consequência, eles medicam esses 

rapazes sem realmente perguntar se eles 

estão viciados em Internet.

Os rapazes nunca percebem que eles 

poderiam superar esses simplesmente 

mudando o seu comportamento.

O terceiro problema é que é difícil 

acreditar que atividade sexual pode 

viciar porque o sexo é saudável.

Mas a pornografia na Internet não é 

sexo.

Pornografia na Internet é diferente de 

sexo real tanto quanto os vídeo games 

de hoje são diferentes do jogo de damas.

Ver uma tela cheia de corpos nus não irá 

proteger alguém do vício em excitação.

No estudo holandês ?  eis o título ?  eles 

descobriram que de todas as atividades 

na Internet, a pornografia tem o maior 

potencial para viciar.
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Eis o motivo.

Esse sistema antigo, o circuito de 

recompensa, evoluiu para nos 

direcionar para recompensas naturais 

como sexo, proximidade e comida.

Como consequência, versões extremas 

das recompensas naturais têm uma 

habilidade especial para nos atrair.

Por exemplo: comida altamente calórica 

ou mulheres novas nos dão dopamina 

extra.

Muita dopamina pode sobrepor os 

nossos sistemas naturais de saciedade.

Por exemplo: dê a ratos acesso 

ilimitado a comida pouco saudável e 

quase todos eles se tornarão obesos.

É por isso que 4 de cada 5 americanos 

estão acima do peso e metade deles 

estão obesos.

Isso é vício em comida.

Em contraste com as recompensas 

naturais, drogas como a cocaína e o 

álcool somente viciam 10% dos 

usuários, sejam ratos ou humanos.

O mecanismo de busca por comida ou 

sexo já foi uma vantagem evolucionária.

Essencialmente, é pegar enquanto 

pode.

Se você imaginar lobos comendo 9 

quilos de carne por caçada ou é a 

estação do acasalamento e você é o 

macho dominante.

E se a estação do acasalamento nunca 

acabar?

Estas doses de dopamina dizem duas 

coisas ao seu cérebro.

Primeiro dizem: ?Você acertou na 

loteria evolucionária.?

Depois eles ativam uma chave 

molecular chamada Delta-FosB.

Eu sei que a palavra é estranha, mas a 

dopamina dispara o Delta-FosB e isso 

começa a acumular no circuito de 

recompensas do cérebro.

Com o consumo crônico em excesso de 

drogas ou recompensas naturais, esse 

acúmulo de Delta-FosB começa a 

alterar o cérebro e a promover o ciclo 

de compulsão e desespero.

Se a compulsão continua, o Delta-FosB 

se acumula e pode levar a modificações 

cerebrais vistas em todos os viciados.

Os efeitos são consumo em excesso, 

dopamina em excesso, Delta-FosB e 

modificações cerebrais.

Uma das primeiras mudanças é uma 

resposta indiferente ao prazer.

Ela faz com que os prazeres diários não 
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satisfaçam um viciado em pornografia.

Ao mesmo tempo outras mudanças 

físicas no cérebro fazem-no hiper 

reativo à pornografia.

Qualquer outra coisa é muito chata, 

mas a pornografia é tão excitante.

Finalmente a sua força de vontade 

aumenta quando o córtex frontal 

muda.

Quero enfatizar isso muito.

Todos os vícios levam às mesmas 

modificações cerebrais e à mesma 

chave molecular que os gera: 

Delta-FosB.

Cientistas usaram exames cerebrais 

para medir essas mudanças nos 

viciados em drogas.

Aqui em cima, as imagens mostram 

uma resposta reduzida ao prazer nos 

viciados em drogas.

Estas e várias outras mudanças 

também foram vistas em viciados em 

jogos, viciados em comida, 

recentemente em viciados em video 

game e agora em viciados em Internet.

Peço desculpas por encher o slide com 

estudos sobre o cérebro. Preste 

atenção só nas datas.

Eu quero que vocês saibam que eles 

existem.

Até agora todas as pesquisas apontam 

na mesma direção.

Novidade constante com um clique 

pode levar ao vício.

Nós sabemos isso porque quando os 

cientistas examinaram ex-viciados em 

Internet, eles descobriram que estas 

mudanças cerebrais estavam se 

desfazendo.

Infelizmente, nenhum destes estudos 

isolou os usuários de pornografia, mas 

eles estão inclusos.

Aqui está a mudança.

Finalmente nós temos um grupo de 

rapazes que não está mais assistindo 

pornografia na Internet.

Isso mesmo! Usuários intensivos estão 

voluntariamente desistindo aos 

milhares.

Estes rapazes são o grupo de controle 

que faltava no grande estudo da 

pornografia.

Eles estão mostrando aos especialistas 

o que a mudança de uma única variável 

pode fazer.

Eu chamo isso de ?A Ressurreição dos 

Homens? em oposição à ?A Morte dos 

Homens?.
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Antes de eu continuar, você 

provavelmente quer saber por que um 

amante de pornografia em sã consciência 

iria desistir?

Duas palavras: disfunção erétil.

Pornografia na Internet está acabando 

com o desempenho sexual dos jovens.

Zimbardo disse que os rapazes estão 

falhando com as mulheres, essa pesquisa 

de neurologistas italianos confirma o que 

nós testemunhamos nos últimos anos.

Medicamentos para o desempenho sexual 

param de funcionar para estes rapazes, se 

é que funcionam, porque o problema não 

está lá embaixo onde o viagra funciona.

E o problema também não é realmente 

psicológico.

Ele ocorre devido às mudanças físicas no 

cérebro.

Essas mudanças relacionadas ao vício.

Os seus cérebros indiferentes estão 

enviando sinais mais fracos as suas 

bananas.

(Risos) Como o doutor Foresta diz:

?Começa com uma reação menor aos sites 

pornográficos. Depois ocorre uma queda 

geral na libido, e no fim é impossível 

conseguir uma ereção.?

Há 3 informações importantes aqui.

Primeiro, Foresta está descrevendo um 

processo clássico de vício ?  

dessensibilização gradual.

Segundo, a pornografia na Internet é 

diferente da Playboy.

Disfunção erétil (DE) em jovens nunca 

tinha se espalhado tanto.

E finalmente, DE é frequentemente o 

único sintoma que chama a atenção 

desses rapazes.

A questão é quais outros sintomas eles 

não estão percebendo?

A maioria não percebe até parar.

Este é um rapaz com 20 e poucos anos:

?Eu estive em psicólogos e psiquiatras nos 

últimos 8 anos fui diagnosticado com 

depressão, ansiedade social severa, falha 

de memória severa e alguns outros.

Já usei Fexer, Ritalin, Xanax, Paxil larguei 

duas faculdades, fui mandado embora 

duas vezes, usei maconha para acalmar 

minha ansiedade social.

Fui abordado por várias mulheres acho 

que por causa da minha aparência e 

status mas elas rapidamente sumiram 

devido à minha esquisitice.

Sou viciado em pornografia desde os 14.

Nos últimos 2 anos eu venho testando e 

finalmente percebi que a pornografia era 
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um problema.

Eu parei completamente 2 meses atrás.

Foi muito difícil mas até agora valeu 

muito a pena.

Desde então parei de tomar remédios.

Minha ansiedade acabou.

Minha memória e foco estão melhores 

do que nunca.

Eu me sinto como um ?imã para 

mulheres? e minha disfunção erétil se 

foi.

Eu seriamente acho que nasci de novo, 

uma segunda chance na vida.?

É por isso que grupos de rapazes estão 

se juntando por toda a Internet ?  sites 

de halterofilia, esportes, sites de 

sedução ?  onde os homens se 

congregam.

Na essência, eles buscam um 

renascimento neuroquímico.

Este é um grupo no reddit.com que se 

chama ?Fapstronauts?.

?Fap? é uma gíria para masturbação, 

mas o que eles estão realmente 

desistindo é da pornografia.

Eles adicionaram 2.000 membros 

desde o mês passado.

Este movimento para se livrar da 

pornografia está crescendo 

rapidamente.

Na verdade, grupos estão se 

espalhando pela Internet na Europa 

também.

Mas aqui está um detalhe bizarro.

Rapazes com 20 anos não recuperam 

suas atividades sexuais tão 

rapidamente como os mais velhos.

Como um cinquentão pode recuperar o 

tesão mais rápido do que um rapaz de 

20 e poucos?

Apesar dos mais velhos terem usado 

pornografia por mais tempo, eles não 

começaram com a pornografia atual da 

Internet.

Nós sabemos que essa é uma variável 

importante porque os homens mais 

velhos não começaram a ter problemas 

sexuais até a chegada da Internet 

banda larga. (Risos)

Hoje os adolescentes começam na 

Internet de alta velocidade quando 

seus cérebros estão no pico de 

produção de dopamina e 

neuroplasticidade.

Também é quando eles estão mais 

vulneráveis ao vício. Mas há outro 

risco.

http://reddit.com/
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Na vida adulta, eles fortalecem os 

circuitos mais usados e enfraquecem 

os não usados.

Então, com 22 anos o gosto sexual de 

um rapaz pode ter raízes profundas no 

seu cérebro.

Isso pode gerar pânico se um rapaz se 

voltou para a pornografia extrema ou 

pornografia que difere da sua 

orientação sexual.

Felizmente o cérebro é flexível então 

esse gosto pode mudar se ele parar.

Quando um rapaz retorna à vida 

normal, o seu cérebro procura as 

recompensas que ele evoluiu para 

procurar como interação amigável e, é 

claro, parceiras reais.

Eis outro exemplo do que ouvimos 

todos os dias:

?Eu me sinto como o próximo Isaac 

Newton ou Leonardo da Vinci.

Desde que parei um mês atrás, eu 

literalmente: abri um negócio, comecei 

a tocar piano, estudo francês todos os 

dias, estou programando, desenhando, 

escrevendo, comecei a cuidar das 

minhas finanças e eu tenho mais ideias 

brilhantes do que eu posso lidar.

Minha confiança está nos céus.

Eu sinto que eu posso falar com 

qualquer garota!

Eu sou o mesmo rapaz que demorou 2 

anos e meio a mais para me formar 

por causa da procrastinação e 

depressão.?

Eu concluo com um desejo: Eu gostaria 

de ver os homens de Zimbardo que 

estão sendo exterminados e seus 

cuidadores e os especialistas ouvirem 

os milhares de homens que estão nos 

ensinando sobre o vício em excitação 

escapando dele.

Obrigado por ouvir.

(Aplausos)

VÍDEOS  

MÃES NARCISISTAS - 
VOCÊ É UMA VÍTIMA?

MÃE NARCISISTA E 
CONSEQUÊNCIAS 
PARA OS FILHOS (AS)

FANTÁSTICO - MÃES 
NARCISISTAS

http://www.youtube.com/watch?v=MmnaZMFbTa4
http://www.youtube.com/watch?v=-3id4dyjSSg
http://www.youtube.com/watch?v=s7jSeP48Lg0


VÍDEOS  

PALESTRA "THE GREAT PORN EXPERIMENT", 
LEGENDADA EM PORTUGUÊS

Viver  o aprendizado

Ajude o Grupo Marcos 

Faça ao longo desta semana uma prece diária por uma pessoa 
de sua família que é ou mais se aproxima do perfil de narcisista 
que estudamos. 

Gostaríamos de saber como este encontro tocou suas 
emoções. Envie-nos suas impressões. 

                    contatogrupomarcos@gmail.com

Ótima semana!

AUDIOBOOK COMPLETO DO LIVRO "SEXO E DESTINO".

http://www.youtube.com/watch?v=wSF82AwSDiU
http://www.youtube.com/watch?v=A0kJK0BwEFs

