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FUMO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

REUNIÃO PÚBLICA
TEMA: VÍCIOS E PROBLEMAS

PALESTRA 4 – FUMO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

Texto doutrinário
     

“Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, 
e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a 
mansidão.” (I Timóteo, 06:11).

AS IMPERFEIÇÕES DA ALMA

“As imperfeições da alma são fruto do próprio relaxamento da criatura humana para 
consigo mesma, pois na existência corpórea muito se preocupa em demasia com os bens 
terrenos, a beleza física, o brilho da inteligência e a ineficiência do ritualismo religioso, 
abandonando por completo o aprimoramento da personalidade eterna.

Fora das leis de Deus, ninguém melhora e se aperfeiçoa. As imperfeições morais 
são a construção defeituosa e deformada edificada pelo próprio espírito na esteira das 
reencarnações sucessivas. ” (Walter Barcelos, Justiça e felicidade, p. 27-28).

 HISTÓRICO

“Historicamente, consta que em 1560 o embaixador francês João Nicot enviou à rainha 
Catarina de Medicis as primeiras remessas daquele vegetal, cultivado em seus jardins em 
Lisboa, porque julgava uma erva perfumada e dotada de propriedades terapêuticas. A rainha 
patrocinou a difusão do fumo como medicamento, utilizando-o em pílulas, pomadas, xaropes, 
infusões, banhos, etc.” (Ney Prieto Peres, Manual prático do espírita, 13. ed., p. 47).

FUMO - O FALSO PRAZER 

 “O hábito de fumar começa, em geral, na infância ou na adolescência, incentivado 
pelos mais velhos e tendo exemplos até mesmo dentro de casa. São os garotos provocados 
pelos coleguinhas que fumam e que na sua imaginação, já se sentem homens feitos (como 
se o fumar fosse uma condição de ser adulto). A tentativa é feita, provoca tosse e tonturas, 
mas dizem eles – são os sacrifícios do noviciado. O melhor vem depois: dá charme, auto-
segurança, estímulo cerebral, é bacana, as menininhas gostam. Enfim, atende a tudo aquilo 
que o adolescente deseja: auto-afirmação, prestígio entre os amiguinhos, pose de artista, 
companhias a qualquer hora, namoradinhas, e, nesse contexto, a ilusão do prazer de ser 
querido e estar realizado. Faz parte do grupo. Quem não fuma, não entra na ‘patota’.
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 Entretanto, ninguém conta nem fala das desvantagens e dos males do fumo. Ninguém 
vê e nem pode examinar os tóxicos que a fumacinha leva ao organismo. Hoje já se fala, 
até na televisão, sobre o alcatrão e a nicotina que o cigarro contém, mas o que é mesmo 
isso? Ah, isso ninguém conhece. E ninguém conhece porque não é divulgado, porque não 
interessa divulgar. O que interessa é vender. E os nossos amiguinhos caem como patinhos, 
levados também pelas exuberantes propagandas dos fabricantes, sem saberem nada sobre 
os venenos que ingerem, sobre as doenças que provocam, as mortes que causam. E sem 
saberem que as estatísticas médicas provam que, dentre oito fumantes, um certamente 
sofrerá de câncer, e ainda que cada cigarro encurta a vida do homem em quatorze minutos. 
Falem dessas verdades aos garotos que queiram ensinar outros a fumar.” (Ney Prieto 
Peres, Manual prático do espírita13. ed. p.48). 

INSTALAÇÃO E DANOS DA DEPENDÊNCIA VICIOSA

 “Iniciada a experiência desastrosa, sempre que haja qualquer tipo de conflito, de 
ansiedade, de insegurança, o paciente busca o recurso do tabaco na vã ilusão de alcançar 
os resultados do bem-estar, da serenidade.
 À medida que o organismo intoxica-se aumenta o índice da necessidade, passando à 
dependência coercitiva e perturbadora. Simultaneamente aparecem os sinais que tipificam 
os danos causados ao organismo, que podem vir a sós ou associados uns aos outros.
 O tabagismo é responsável, portanto, por diversas enfermidades, especialmente 
as do sistema nervoso central, como dos aparelhos cardiovascular, respiratório, digestivo 
e das glândulas endócrinas, com perturbações da fala, acidentes de estenocardia e dos 
vasos periféricos. Na sua fase aguda, surgem as náuseas, vômitos, desmaios, dores de 
cabeça, fraqueza nas pernas, sialorréia...
 Na ocorrência da insuficiência coronária e bronquite crônica, nas dispepsias 
gástricas e biliar, diabetes, o tabagismo piora os quadros, levando a desenlaces dolorosos 
e inevitáveis.
 O fumante pensa haver conseguido ganhos como hábito danoso, como por exemplo 
fazer parte do círculo de dependentes, sentindo-se aceito e idêntico, especialmente na fase 
das conquistas amorosas quando o outro – masculino ou feminino – é viciado.
 A ampla divulgação pela mídia de que o fumador é um indivíduo triunfante, conquistador 
invejável e realizador de façanhas poderosas, contribui para que as personalidades 
conflitivas busquem o tabaco, a fim de alcançarem realização semelhante. Infelizmente, 
a mídia não apresenta os seus modelos, quando estão sendo devorados pelo câncer que 
resulta do hábito inveterado de absorver nicotina em altas doses...
 A ilusão proporcionada pelo tabagismo é paradoxal: inicialmente parece que acalma, 
que dá vitalidade, no entanto, quanto mais a vítima se deixa arrastar pelo uso doentio, mais 
neurótica, mais insegura e mais instável apresenta-se.
 O indivíduo fármaco-dependente atinge um nível de transtorno de tal monta, que se 
sente incapaz de enfrentar qualquer tipo de atividade sem o apoio do cigarro, muitas vezes 
mesmo antes de qualquer refeição, a fim de iniciar o dia.
 Quando tenta evitar-lhe o uso, e casualmente o anseio da ação não corresponde ao 
esperado, logo supõe que é a falta do cigarro que se faz responsável pelo que considera 
insucesso e recorre-lhe ao apoio, reabastecendo-se de ânimo e formando o círculo 
vicioso.
 Mesmo quando o dependente reconhece os danos que o vício vem-lhe causando ao 
organismo, teme abandona-lo, embora o deseje sem grande esforço, prosseguindo, porém, 
vitimado nas suas garras.
 O eminente psiquiatra Sigmund Freud, já referido, denomina esse fenômeno como 
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a pulsão da morte, ou seja, a maneira mórbida como a pessoa deixa-se arrastar pelas 
condutas doentias e destrutivas.
 Fenômeno especial ocorre nessa como em qualquer outra dependência viciosa, 
que é a presença de Espíritos igualmente enfermiços que se utilizam do paciente para a 
convivência obsessiva, dando prosseguimento aos hábitos infelizes em que se compraziam 
e ora sentem falta, em face da ausência da organização física.
 Assim, estabelecem-se ligações mórbidas, ensejando processos de vampirização 
que se fazem mais complexos, quando utilizam dos vapores etílicos, das emanações do 
tabaco, das drogas, para continuarem comprazendo-se.
 Essa ingerência mais agrava o estado do paciente físico, porque, mesmo usando a 
bengala psicológica, prossegue frustrado, em razão do desvio daquelas substâncias que 
lhe pareciam auxiliar quando em tormento.
 À medida que a parasitose espiritual mais se aprofunda no comportamento do 
encarnado, este sente-se ainda mais enfraquecido, aturdido e infeliz, esvaziado de ideais 
de superior significação.
 Toda vez quando pensa em abandonar o vício tem a mente invadida por pavores e 
ameaças não verbalizadas, que mais o afligem e o atiram no vazio existencial.
 O existencialista francês Jean Paul Sartre sugeriu que se desvestisse o tabaco de 
qualquer significado especial, reduzindo-o à questão de uma erva que arde e se consome, 
não merecendo, por isso mesmo, qualquer outra conotação.
 Dá-se, porém, o oposto, porque o viciado olha-o com enorme expectativa, a ponto 
de transformá-lo em sua tábua de salvação, guardando o último cigarro com verdadeira 
volúpia, quando escasseiam em suas mãos, a fim de que, no momento da angústia, que já 
formula inconscientemente, disponha do mecanismo de apoio e de liberação do mal-estar.
 O lamentável, em todo esse processo, é que além dos males proporcionados pelo 
tabagismo à vítima, alcança as pessoas que ao seu lado se encontram, porque as obriga a 
aspirar o fumo perverso que espalha, intoxicando-as também. Não poucas vezes, aqueles 
que se expõem às emanações do cigarro ficam impregnados de tal forma, que se enfermam, 
apresentando sintomas típicos de usuários do produto destrutivo.
 A cultura do cigarro, do charuto e do cachimbo em nossa sociedade dita civilizada, 
faz parte dos grandes mecanismos inconscientes de fuga da realidade para a fantasia, para 
o exibicionismo, para auto-realizações equivocadas.
 Dando-se conta dos prejuízos que já experimenta expressiva massa de fumantes, 
muitos procuram fórmulas mágicas para libertar-se do vício e tentam os recursos de ocasião 
que aparecem com certa periodicidade, sem que, de fato, desejem pagar o alto preço pela 
abstinência do fumo.
 Assim, param por algum tempo, e à medida que vão sendo vítimas da síndrome dela 
decorrente, apresentam-se irritadiços, depressivos, impacientes, sofrendo interrupção do 
sono, confusão mental, insatisfação, retornando prazerosamente ao hábito consumista e 
extravagante.
 Assevera-se que determinado famoso escritor, crítico literário irlandês, afirmou com 
certa dose de ironia: Deixar de fumar é fácil. Eu já o deixei inúmeras vezes...
 Qualquer hábito para ser liberado do indivíduo que lhe aceita a injunção, deve ser 
substituído por outro, de forma que não surja o vazio, a ausência de algo que parece 
importante, em face de se estar acostumado à sua presença.” (Joanna de Ângelis, Conflitos 
existenciais, p.149-153).

CONSEQUÊNCIAS PARA O CORPO FÍSICO

O FUMO E AS DOENÇAS
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 “Há quase 500 anos que o homem civilizado consome o tabaco, pela  sensação de 
prazer e estimulação psicológica que o mesmo lhe proporciona. 
 Mas foi nos últimos 30 anos que estudos científicos realizados em diversos países 
concluíram que o fumo é responsável por um grande número de doenças ou morbilidade.
 Se o fumo por vezes não constitui fator determinante, é inegável a sua participação 
como fator agravante.
 Muitas pessoas, principalmente jovens, julgam que o fumo não lhes faz mal, porque 
nada sentem e desconhecem os seus efeitos nocivos à saúde.
 É esta a grande dificuldade de combater a moda do cigarro: nenhum jovem acredita 
que o simples ato de fumar venha a lhe causar alguma doença.
 Infelizmente, quando estas se tornam evidentes é muitas vezes tarde demais pra 
remediá-las. Por isso, convém saber que o fumo, com sua mistura infernal de gases tóxicos, 
envenena lentamente o organismo, provocando ou agravando as seguintes doenças ou 
sintomas:
A – Anemia, angina do peito, arteriopatia periférica, arteriosclerose, asma brônquica.
B - Bronquite crônica.
C – Câncer pulmonar, cefaléia.
D -  Dispnéia, distúrbios cardiovasculares
E -  Efisema pulmonar, envelhecimento precoce da pele.
F – Falta de apetite, falta de memória, fraqueza muscular.
G – Gastrite, gota.
H – Hipertensão arterial.
I – Impotência viril, infarto do miocárdio, irritabilidade, insônia.
J- Juntas doloridas.
L- Laringite.
M - Má circulação do sangue, mal de Buerger.
N - Nervosismo.
O - Olhos irritados, opressão.
P - Palpitações, pigarro.
Q – Quelite (inflamação dos lábios), queimadura.
R - Rouquidão.
S – Sialorréia (Salivação exagerada), surdez.
T- Tosse, traqueíte, tuberculose.
U – ùlceras gastroduodenais ou pépticas.
V – Vertigem, visão deficiente.
Z –Sumbido.
 Se todos os que fumam soubessem os perigos a que estão expostos, somente os 
suicidas teriam coragem de continuar fumando.
 O fumo vicia mais do que o álcool, por isso, a porcentagem de viciados em fumo é 
muito maior do que em álcool.” (Paulo Rocha, Os agentes da morte, p. 18 e19).

O FUMO E SUAS CONSEQUÊNCIAS ESPIRITUAIS

“O fumo não só introduz impurezas no perispírito – que são visíveis aos médiuns 
videntes, à semelhança de manchas, formadas de pigmentos escuros, envolvendo os órgãos 
mais atingidos, como os pulmões –, mas também amortece as vibrações mais delicadas, 
bloqueando-as, tornando o homem até certo ponto insensível aos envolvimentos espirituais 
de entidades amigas e protetoras.

Após o desencarne, os resultados do vício do fumo são desastrosos, pois provocam 
uma espécie de paralisia e insensibilidade aos trabalhos dos espíritos socorristas por longo 
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período, como se permanecesse num estado de inconsciência e incomunicabilidade, ficando 
o desencarnado prejudicado no recebimento do auxílio espiritual. [...].

O fumante também alimenta o vício de entidades vampirizantes que ele se apegam 
para usufruir das mesmas inalações inebriantes. [...]. Dentro desse processo de impregnação 
fluídica mórbida, o vício do fumo reflete-se nas reencarnações posteriores, principalmente 
na predisposição às enfermidades típicas do aparelho respiratório.” (Ney Prieto Peres, 
Manual prático do espiritismo, 13. ed., p. 50-51).

“O fumo, pelos danos que ocasiona ao organismo, é, por isso mesmo, perigoso para 
o corpo e para a mente. 

Hábito vicioso, facilita a interferência de mentes desencarnadas também viciadas, 
que se ligam em intercâmbio obsessivo simples a caminho de dolorosas desarmonias...” 
(Manoel P. de Miranda, Nos bastidores da obsessão, 9. ed., p. 28).

CASO: FORÇAS VICIADAS 
LIVRO: NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE, CAP.15
PERSONAGENS: Áulus, André Luiz, Hilário

a) Ambiente: Num restaurante barato
 
 “A casa de pasto regurgitava...
 Muita alegria, muita gente.
 Lá dentro, certo recolheríamos material adequado a expressivas lições.
 Transpusemos a entrada
 As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar.” (p.138).

b) Primeira ocorrência

 “Caía a noite...
 Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando o ar 
fresco.
 Dirigíamos a outro templo espírita, em companhia de Áulus, segundo o nosso plano 
de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para enorme gritaria. 
 Dois guardas arrastavam, de restaurante barato, um homem maduro em deploráveis 
condições de embriaguez.
 O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando, protestando...
 _ Observem o nosso infeliz irmão! - determinou o orientador.
 E porque havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemo-nos em 
observação.
 Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo 
estranho o absorvesse.
 Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, porquanto se justapunham 
completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações.” (p.137-138).

c) Aspecto dos freqüentadores (encarnados e desencarnados) do restaurante

 “Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste 
feição se demoravam expectantes.
 Alguns sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor 
dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o 
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hálito de alcoólatras impenitentes.
 Indicando-as, informou o orientador:
 _ Muitos de nossos irmãos, que já se desvencilharam do vaso carnal, se apegam 
com tamanho desvario às sensações da experiência física, que se cosem àqueles nossos 
amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes por que 
se deixam influenciar.” (p.138)

d) Explicações de Áulus acerca dos Espíritos viciosos

 “_ Mas por que mergulhar, dessa forma, em prazeres dessa espécie?
 _ Hilário _ disse o Assistente, bondoso _, o que a vida começou, a morte continua... 
Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, 
alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. 
Não obstante haverem freqüentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender 
aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles 
o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais 
fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e 
escuras e, como é da Lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que 
dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são 
peculiares, porquanto, na posição em que se vêem, temem a verdade e abominam-na, 
procedendo como a coruja que foge à luz.
 Meu colega fez um gesto de piedade e indagou:
 _ Entretanto, como se transformarão?
 _ Chegará o dia em que a própria Natureza lhe esvaziará o cálice _ respondeu 
Áulus, convicto. _ Há mil processos de reajuste, no Universo Infinito em que se cumprem 
os Desígnios do Senhor, chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, 
cárcere...
 _ Contudo _ ponderei _, tudo indica que esses Espíritos infortunados não se 
enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem...
 _ Concordo plenamente _ redargüiu o instrutor _, todavia, quando não se fatiguem, 
a Lei poderá conduzi-los a prisão regeneradora.
 _ Como?
 A pergunta de Hilário ecoou, cristalina, e o Assistente deu-se pressa em explicar:
 _ Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as 
almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, 
a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros 
recursos, angustiosos embora, mas necessários, e que podem funcionar, em benefício 
da mente desequilibrada, desde o berço, em plena fase infantil. Na maioria das vezes, 
semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias 
que oferecem...
 _ No entanto _ comentei _, e se os nossos irmãos encarnados, visivelmente 
confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho?!... se voltassem à 
regularidade, através da renovação mental com alicerces no bem?!...
 _ Ah! isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com 
segurança os amigos desencarnados... Usando a alavanca da vontade, atingimos a 
realização de verdadeiros milagres... Entretanto, para isso, precisariam despender esforço 
heróico.” (p.138-140).
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PERANTE O CORPO
“Vós sois o sal da Terra; e se o sal for insípido, com que 

há de salgar?” – Jesus – MATEUS, 5: 13.
“Torturar e martirizar, voluntariamente, o vosso corpo 

é contrariar a lei de Deus que vos dá meios de o sustentar e 
fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é suicídio. Usai, mas 
não abuseis, tal a lei.”-Cap. V, 26.

 “Freqüentemente atribuis ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda 
moral e, por vezes, diligenciais enfraquecê-lo ou flagelá-lo, a pretexto de evitar tentações.
 Isso porem, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado 
se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor.
 Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, - quase todas por desídia do 
próprio homem, - olvidando, contudo, que todos os patrimônios visíveis da Humanidade, na 
Terra, foram levantados através dele.
 Sócrates legou-nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não 
conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca.
 Miguel Ângelo plasmou obras primas, imortalizando o próprio nome, entretanto, não 
lograria concretizá-las sem o uso dos braços.
 Desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano, para descortinar terras novas, 
aos astronautas dos tempos modernos, que se lançam arrojadamente no espaço cósmico, 
é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos de condução.
 Da prensa de Gutenberg às rotativas de hoje, ninguém compõe uma página sem que 
as mãos funcionem ativas.
 Do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade, no planeta terrestre, tudo, 
efetivamente, é levado a efeito pelo espírito mas por intermédio do corpo. E, sem dúvida, 
que pensamentos e planos sublimes, ainda agora, fulguram em torno dos homens, com 
respeito à grandeza das civilizações do porvir, contudo, essas idéias gloriosas estão para a 
realidade humana, assim como a sinfonia na pauta está para a música no instrumento. Do 
ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida 
interpretação.
 És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu 
bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada.
 Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te 
ampare, no desempenho de tua própria missão.” ( Emmanuel, Livro da esperança, 6. ed., 
p. 49-50).

JESUS

“Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que há de salgar?” Jesus (Mateus, 5:13).
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PLANO DE PALESTRA
TEMA: VÍCIOS E PROBLEMAS

I – INFORMAÇÕES GERAIS
PALESTRA 4: FUMO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS    DATA_____/______/____HORÁRIO: 
EXPOSITOR:                                                                                           INSTITUIÇÃO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Reconhecer que a sensação de tranqüilidade e calma que o uso do fumo 
proporciona é algo ilusório e que não possuem valor verdadeiro; Identificar algumas doenças causadas 
pelo uso do tabaco; Reconhecer que o corpo físico e bênção divina e que iremos responder pelo mau uso 
que fizermos dele. 

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

PARTES DA 
PALESTRA CONTEÚDOS ATIVIDADES/ 

PROCEDIMENTOS.

INTRODUÇÃO
TEMPO: 5´

Perguntas reflexivas: Fumar é vício?  Por quê? Fumar 
prejudica a saúde? Por que as pessoas fumam?

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´

I Timotéo, 06:11
As imperfeições da alma
O falso prazer
Instalação e danos da dependência
Conseqüências para o corpo físico
Conseqüências espirituais

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, 5:13 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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FUMO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIASFUMO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

1/10

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

““Mas tu, Mas tu, óó
 

homem de homem de 
 Deus, foge destas coisas, Deus, foge destas coisas, 

 e segue a  justie segue a  justiçça, a a, a 
 piedade, a fpiedade, a féé, o amor, a , o amor, a 

 paciência, a mansidão.paciência, a mansidão.””
(I (I TimTimóóteoteo, 06:11), 06:11)



04AS IMPERFEIAS IMPERFEIÇÇÕES DA ALMAÕES DA ALMA

“As imperfeições da alma são fruto do próprio 
relaxamento da criatura humana para consigo 
mesma, pois na existência corpórea muito se 
preocupa em demasia com os bens terrenos, a 
beleza física, o brilho da inteligência e a 
ineficiência do ritualismo religioso, abandonando 
por completo o aprimoramento da personalidade 
eterna.
Fora das leis de Deus, ninguém melhora e se 
aperfeiçoa. As imperfeições morais são a 
construção defeituosa e deformada edificada pelo 
próprio espírito na esteira das reencarnações 
sucessivas. ”

2/10(Walter Barcelos, Justiça e felicidade, p. 27-28).



04FUMO FUMO -- O FALSO PRAZER O FALSO PRAZER 

“Historicamente, consta que em 1560 o embaixador francês João Nicot
 

enviou à
 rainha Catarina de Medicis

 
as primeiras remessas daquele vegetal, cultivado em 

 seus jardins em Lisboa, porque julgava uma erva perfumada e dotada de 
 propriedades terapêuticas. A rainha patrocinou a difusão do fumo

 
como 

 medicamento, utilizando‐o em pílulas, pomadas, xaropes, infusões, banhos, etc.”

1/10(Ney Prieto

 

Peres, Manual prático do espírita, 13. ed., p. 47).



04INSTALAINSTALAÇÇÃO E DANOS DA ÃO E DANOS DA 
DEPENDÊNCIA VICIOSADEPENDÊNCIA VICIOSA

“Iniciada a experiência desastrosa, sempre que haja qualquer 
 tipo de conflito, de ansiedade, de insegurança, o paciente 

 busca o recurso do tabaco na vã ilusão de alcançar os 
 resultados do bem‐estar, da serenidade.

À medida que o organismo intoxica‐se aumenta o índice da 
 necessidade, passando à dependência coercitiva e 

 perturbadora. 
A ampla divulgação pela mídia de que o fumador é um 

 indivíduo triunfante, conquistador invejável e realizador de 
 façanhas poderosas, contribui para que as personalidades 

 conflitivas
 

busquem o tabaco, a fim de alcançarem realização 
 semelhante.”

1/10

(Joanna

 

de Ângelis, Conflitos existenciais, p.149‐153).



04CONSEQUÊNCIAS PARA O CONSEQUÊNCIAS PARA O 
CORPO FCORPO FÍÍSICOSICO

O FUMO E AS DOENÇAS

“Há
 

quase 500 anos que o homem civilizado consome o tabaco, 
 pela  sensação de prazer e estimulação psicológica que o mesmo 
 lhe proporciona. 

Mas foi nos últimos 30 anos que estudos científicos realizados em 
 diversos países concluíram que o fumo é

 
responsável por um 

 grande número de doenças ou morbilidade.

Se o fumo por vezes não constitui fator determinante, é inegável a 
 sua participação como fator agravante.

Por isso, convém saber que o fumo, com sua mistura infernal de 
 gases tóxicos, envenena lentamente o organismo, provocando ou 

 agravando as seguintes doenças ou sintomas:

1/10
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A – Anemia, angina do peito, arteriopatia

 

periférica, arteriosclerose, asma brônquica.

B ‐

 

Bronquite crônica.

C – Câncer pulmonar, cefaléia.

D ‐

 

Dispnéia, distúrbios cardiovasculares

E ‐

 

Efisema

 

pulmonar, envelhecimento precoce da pele.

F – Falta de apetite, falta de memória, fraqueza muscular.

G – Gastrite, gota.

H – Hipertensão arterial.

I –

 

Impotência viril, infarto do miocárdio, irritabilidade, insônia.

J‐

 

Juntas doloridas.

L‐

 

Laringite.

1/10

CONSEQUÊNCIAS PARA O CONSEQUÊNCIAS PARA O 
CORPO FCORPO FÍÍSICOSICO
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M ‐

 

Má

 

circulação do sangue, mal de Buerger.
N ‐

 

Nervosismo.
O ‐

 

Olhos irritados, opressão.
P ‐

 

Palpitações, pigarro.
Q –

 

Quelite

 

(inflamação dos lábios), queimadura.
R ‐

 

Rouquidão.
S –

 

Sialorréia

 

(Salivação exagerada), surdez.
T‐

 

Tosse, traqueíte, tuberculose.
U –

 

ùlceras

 

gastroduodenais ou pépticas.
V – Vertigem, visão deficiente.
Z –Sumbido.

O fumo vicia mais do que o álcool, por isso, a porcentagem de viciados em fumo é

 muito maior do que em álcool.”

1/10

CONSEQUÊNCIAS PARA O CONSEQUÊNCIAS PARA O 
CORPO FCORPO FÍÍSICOSICO

(Paulo Rocha, Os agentes da morte, p. 18 e19).



04O FUMO E SUAS CONSEQUÊNCIAS O FUMO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
ESPIRITUAISESPIRITUAIS

“O fumo não só

 

introduz impurezas no 

 perispírito

 

–

 

que são visíveis aos médiuns 

 videntes, à

 

semelhança de manchas, 

 formadas de pigmentos escuros, envolvendo 

 os órgãos mais atingidos, como os pulmões –, 

 mas também amortece as vibrações mais 

 delicadas, bloqueando‐as, tornando o homem 

 até

 

certo ponto insensível aos envolvimentos 

 espirituais de entidades amigas e protetoras.

O fumante também alimenta o vício de 

 entidades vampirizantes

 

que ele se apegam 

 para usufruir das mesmas inalações 

 inebriantes. [...].”

1/10(Ney Prieto

 

Peres, Manual prático do espiritismo, 13. ed., p. 50‐51).



04LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTOLEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO

9/10



04JESUSJESUS

““VVóós 
 

sois 
 

o 
 

sal s 
 

sois 
 

o 
 

sal 
 da 

 
terra; 

 
e 

 
se 

 
o da 

 
terra; 

 
e 

 
se 

 
o 

 sal 
 

for 
 

inssal 
 

for 
 

insíípido, pido, 
 com 

 
que 

 
hcom 

 
que 

 
háá

 
de de 

 salgar?salgar?””
 

Jesus Jesus 
(Mateus, 5:13)(Mateus, 5:13)

1/10
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