
Aula  14 – Desafios da Vida  –  Vícios  e  Dependências - 3°Semestre 

Objetivo:  

 Alertar sobre as consequências dos diferentes vícios, no corpo físico e no perispírito, tendo a obsessão 

como agente complicador;  

 Enfatizar que educação moral é uma forma de prevenção aos vícios 

 Perceber a harmonia do grupo familiar como alicerce ao desenvolvimento do espírito encarnado e a 

importância dos valores morais e religiosos na educação buscando superar seus vícios; 

 Vícios Materiais: Alcoolismo; Droga; Tabagismo etc; 

 Vícios Morais: Orgulho, Egoísmo, vaidade etc..; 

Bibliografia:  

ESE - Cap. 17 Sede Perfeitos - item 3 

(*) Nos Bastidores da Obsessão - Manoel P. de Miranda - pg. 28 

(*) Estantes da Vida - Irmão X - pg. 95 a 97 

(*) Obsessão e suas Máscaras-Marlene Nobre-1ª parte-Cap. 6 Parceiros no Vício 

(*) Tóxicos Duas Viagens - Eurípedes Kuhl  

(*) Mediunidade no Ar-Suely Caldas-Influência dos Espíritos  

(*) Memória de um Toxicômano-Marcos A. Ferreira  

(*) Nos Domínios da Mediunidade-Cap. 15 Forças Viciadas 

(*) Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais-Divaldo P. Franco 

    item 30 - Vícios Materiais: Alcoolismo; Droga; Tabagismo etc.; Vícios Morais: Orgulho, egoísmo, vaidade etc..;  

         Aula Prática  - Manifestação Mediúnica  

 

VÍCIO: UMA DEFINIÇÃO 

Do latim "vítius", significa defeito ou falha. São hábitos negativos repetitivos, causadores de males ao 

próprio viciado e/ou a pessoas a ele ligadas. 

 

“EM VERDADE,VICIADOS SÃO TODOS AQUELES QUE SE ENFRAQUECERAM DIANTE DA VIDA E SE 

REFUGIARAM NA DEPENDÊNCIA DE PESSOAS OU SUBSTÂNCIAS.” 

 A VISÃO ESPIRITUAL DOS VÍCIOS: 

O espiritismo nos revela que o vício atinge o corpo espiritual, que é a matriz do corpo físico. Após o 

desencarne, advém a crise de abstinência como aconteceria no plano físico. Os vícios morais naturalmente 

também acompanham o homem no além-túmulo. Esclarece-nos o Mestre: “Escutai e compreendei bem 

isto: - Não é o que entra na boca que macula o homem; o que sai da boca do homem é que o macula. - O 

que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem; - porquanto do coração é que 

partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos-

testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. - Essas são as coisas que tornam impuro o homem" ( S. 

Mateus, cap. XV, vv. 1 a 20.). Também observa: O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do 

Espírito é Espírito. - Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. (S. JOÃO, cap. 

III, vv. 1 a 12.) 

Por estas duas passagens, vemos que não é o corpo que torna o homem vicioso, é o espírito que reencarna 

com suas tendências, manifestando-as no decorrer da existência, e permanecendo com elas no modo em 

que estavam quando desencarnou. 

Antes de tudo, poderíamos dividir os vícios em físicos e morais:  



II 
 

VÍCIOS FÍSICOS: VÍCIOS MORAIS 

Glutonia  

 

Orgulho  

 

Tabagismo  

 

Egoísmo  

 

Alcoolismo  

 

Maledicência  

 

Toxicomania  

 

Inveja 

 

                    Sexolatria  vaidade 

  Apego ao poder 

  Ciúme 

  Avareza 

  Cupidez 

  Rancor 

  Vingança 

  Agressividade 

  Intolerância 

  Impaciência 

  Ociosidade 

  Negligência 

  ... 

 

VÍCIO VIRTUDE 

— É um desforço  — É uma conquista  

— Manifestação do primarismo  — Manifestação de conquista espiritual  

— Fonte de satisfação externa e finita  — Fonte de satisfação interna e permanente  



III 
 

— Desagregam o perispírito  — Geram equilíbrio, luz e leveza ao corpo espiritual  

— Geradores de carmas negativos  — Gerador de carmas positivos  

— Sintonia com entidades viciosas / obsessoras  — Mente interconectada ao Mais Alto  

— Substitui Deus nos bons e maus momentos — Manifesta o sentimento da divindade existente no 

homem - FÉ  

 

 

André Luiz passou pelo local aonde a alta densidade espiritual nos posiciona: o umbral. Cada emoção ou 

sensação abaixo produz uma massa energética de baixa qualidade que fica impressa no perispírito, e parte 

dela é expurgada nos locais de sombras - os umbrais - onde, enquanto a criatura não altera os 

pensamentos e sentimentos, é continuamente convidada a uma revisão íntima pelas vias evolutivas do 

sofrimento. 
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IV 
 

 

Virtude: a antítese do vício 

— Todos os hábitos que conduzem o homem ao bem; 

— Atitudes positivas que geram bem a sí e ao próximo. 

 Humildade 
 Modéstia 
 Sensatez 
 Companheirismo / renúncia 
 Beneficência  
 Perdão 
 Brandura 
 Paciência 
 Afabilidade / doçura 
 Abnegação 
 Responsabilidade 
 Fé 
 Sabedoria 
 Compaixão 
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