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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 esta obra como 

um meio de prevenção e 
alerta para as perturbações 

pelas quais passa nosso 
planeta. 
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Outros Vícios 
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            “Se observam os resultados 
de todos os vícios e, mesmo, dos 
simples defeitos, reconhecer-se-á 
nenhum haver que não altere 
mais ou menos o sentimento da 
caridade, porque todos têm seu 
princípio no egoísmo e no 
orgulho.”   

(Allan Kardec, O Evangelho segundo o espiritismo, 23. 
ed., p. 290) 
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• Vaidade 
• Ciúme 
• Inveja 
• Avareza 
• Agressividade 
• Emoções 
• Pensamentos 
•  Palavras e atitudes 

negativas. 
• Maledicência 
• Mentira 
• Pornografia 
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• Gula 

• Jogo 

• Internet 

 



       “Nossa paz depende de nós mesmos, da 
capacidade de silenciar as vozes da 
mágoa, do ressentimento, dos desejos 
incontrolados e por vezes, inconfessos. 

          Ânimo, fé e otimismo, na certeza de 
que só daremos um passo de cada vez e 
Jesus nos espera no final da estrada, de 
braços abertos e coração abrasado do 
mais puro amor. 

         Paz, meus filhos!I 
Irmão José.” 

 (Luiz Sérgio, Glória a um novo Deus, 3. ed., p. 82 e 83) 
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“Sempre que em contato com a tentação que vem de dentro, 
estimulada, propositadamente, pelos agenciadores das trevas, o 
encarnado que se esqueceu de orar e vigiar atentamente 
escorrega no caminho da virtude e, não raras vezes, assume a 
postura dos erros e vícios já praticado.” 

(Luiz Sérgio, Glória a um novo Deus, 3. ed., p. 141). 
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