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Desejamos que o amor 
esteja nos corações juvenis, 
pois entendemos que essa 
virtude nos equilibrará e 

nos guiará nas turbulências 
do mundo e oferecemos 
essa obra como um meio 

de prevenção e alerta para 
as perturbações pela quais 

passa nosso planeta. 





Drogas Lícitas 
Lícito é tudo que é permitido. Mas, nem sempre o  
permitido é o melhor. Assim, são as chamadas 
drogas lícitas. 
“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as 
coisas convêm.” 

                                                      ( I Coríntios, 6:12). 
 

Droga lícita - Uma droga que está legalmente disponível por receita 
médica em determinada jurisdição ou, por vezes, uma droga 
legalmente disponível sem receita médica. 
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O álcool 

Definição: O álcool (palavra de origem árabe: al= 
a, cohol = coisa sutil) não é alimento e nem 
remédio. É tóxico.” 
(Ney Prieto Peres, Manual prático do espírita, 13 ed., p. 54). 

“O álcool é um sedativo/hipnótico com efeitos 
semelhantes aos barbitúricos”. 
(http://www.psiquiatriageral.com.br/glossario/d.htm, acesso em 
29/12/2009 às 21h40).  
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Feito do álcool 

“Esse companheiro permanece completamente  
desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo 
sistema endocrínico foi atingido pela atuação 
tóxicas.” 

(André Luiz, Missionários da Luz, 20 ed.,  p. 31). 
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Fumo 
Alguns motivos que levam o jovem a fumar 

1 – Modismo: “O habito de fumar começa, em geral, na 
infância ou na adolescência, incentivado pelos mais velhos e 
tendo exemplos até mesmo dentro de casa.” 

2 – Ansiedade:  “[...] na juventude, o cigarro especialmente 
torna-se consolo ante as incertezas, os desafios e o apoio 
psicológico para temores de enfrentamentos em relação à 
angustia e especialmente à solidão.  

(Joanna de Ângelis, Conflito existenciais, 4. ed. , p. 129). 
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Pense Bem! 

“Avaliando quantos males te poderão causar o 
álcool e o fumo e os seus companheiros e afins  
de outras  estruturas químicas, resguarda-te na 
vigilância para contigo mesmo.” 

(Ivan de Albuquerque, Cântico da Juventude, p. 66). 
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