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II Seminário 
Apoio Fraterno 

  O papel social 
da Religião



06/01/13  2

Lucas – 1,15.

“Ele (João Batista) será 
grande diante do Senhor e 

não beberá vinho, nem 
bebida forte.”
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Dependência Química          2002

A Secretaria Nacional 
Antidrogas (SENAD) reconhece 
a capacidade dos movimentos 
religiosos no equacionamento 
do grande problema do uso, 
abuso e dependência de 
substâncias psicoativas. 
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"Fé na Prevenção" 19.06.08

Plataforma educacional 
técnico-científica para que 
cada movimento religioso 
elabore o seu material 
institucional específico com 
meta de capacitar 20.000 
religiosos até 2011. 
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Ações no Movimento Espírita

 Campanha Em Defesa da Vida: 
DROGAS, NÃO!, da FEB -1993.

 Várias iniciativas isoladas de 
Instituições Espíritas.

 Grupo de Auto-ajuda APOIO 
FRATERNO, desde 04.2002. 



Livro Apoio 
Fraterno

Utilizado como 
manual de suporte 
nas dinâmicas do 

grupo de auto-ajuda 
Apoio Fraterno
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Conselho Municipal Antidrogas 
COMAD

 Estimados 1.000 usuários em 
Santo Ângelo.  

 Governo do Estado do RS 
desencadeia ação para 
enfrentamento da epidemia do 
CRACK (CAPS-AD, HSA, SOS 
VIDA) + (grupos de auto-ajuda). 
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Para que serve ir para a frente?
 "Em algumas pessoas, os laços da 

matéria são ainda muito fortes, para 
permitir ao Espírito desligar-se das 
coisas da Terra; a obscuridade que as 
cerca tira-lhes a visão do infinito; eis 
por que não conseguem romper 
facilmente nem com seus gostos, nem 
com seus hábitos, pois não entendem 
que possa haver algo melhor do que 
aquilo que possuem."        ESE, cap. XVII, item 4.
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O que leva uma pessoa a procurar 
drogas?

 Joanna de Ângelis refere que a 
compulsão por substâncias 
psicoativas ocorre porque a pessoa 
não se prenche, porque não se olha, 
não tem seus níveis de consciência 
ampliados, então, procura soluções 
práticas e rápidas para aplacar a dor 
que sente, que são as dores da alma. 
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Quais os maiores diferenciais que 
a Doutrina Espírita oferece?
A fé raciocinada;
A lei de causa e efeito;
A multiplicidade das 

existências;
A questão da influência 

espiritual.
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Recursos do Espiritismo:

 Fluidoterapia; 
 Desobsessão;

Espiritualidade = sentido 
para a vida e propósito para 
sua existência atual.
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O que fazer no Centro Espírita?

 Apoiados na lógica das vidas 
sucessivas, o atendimento aos 
viciados encarnados, inteiramente 
gratuito, conjuga esclarecimento, 
compreensão e amizade.

 A fluidoterapia pelos passes e pela 
água magnetizada é benéfica para 
energizá-los psicofisicamente.
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 As palestras e os estudos 
contribuem com o auto-
conhecimento e a prece fortalece a 
vontade de auto-reformar-se.

 Podem, também, integrarem-se  em 
atividades laborativas e 
assistenciais.

 O Centro Espírita atende igualmente 
ao viciado desencarnado. 
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O Evangelho de Jesus age 
como poderosíssimo 

guindaste, reerguendo o 
Espírito equivocado e infeliz 
às alturas da reconstrução 
moral, patamar ao qual o 

vício não alcança. 
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Um problema a ser considerado:
 A dependência química é 

considerada doença de negação do 
ponto de vista do paciente, da 
família e da sociedade.

 No CE existe o mecanismo de suprir 
a necessidade dos assistidos, de 
maneira geral, em nome da caridade.

 O dependente químico não pode 
receber facilitação. 
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A Recaída nos objetos de compulsão
 “O dever íntimo do homem 

depende de seu livre-arbítrio; o 
aguilhão da consciência, esta 
guardiã da integridade de 
caráter, o adverte e o sustenta, 
mas frequentemente se mostra 
impotente diante dos falsos 
argumentos gerados pela 
paixão.”            ESE, cap. XVII, item 7.
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Qual a verdadeira caridade diante 
da dependência, então? 
 A verdadeira caridade é 

oferecer ajuda, mas deixar que 
o dependente se responsabilize 
pelos problemas que ele 
produz porque usa drogas.

  Esse é um processo que não é 
só da Casa Espírita, mas da 
família também. 
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Contribuição Espírita
 Utilizar-se do esclarecimento e 

da metodologia da Doutrina 
Espírita, apoiando-se no 
embasamento técnico-científico 
disponível, mas não esquecer 
que todo auxílio é complementar 
e não alternativo ao tratamento 
médico e/ou psicoterapêutico.
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Sugestões de filmes sobre drogadição 
 Profissão de risco
 Scarface: a vergonha de uma 

nação
 A corrente do bem
 Mais que o acaso
 28 dias
 Bicho de sete cabeças
 O informante
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Sugestões de bibliografia:
 S.O.S Família – Joanna – DPF
 Conflitos Existenciais – Joanna – DPF
 O Despertar do Espírito – Joanna – DPF 
 Após a Tempestade – Joanna – Divaldo
 Autodescobrimento – Joanna – DPF
 Adolescência e Vida – Joanna – Divaldo
 Entre os Dois Mundos – Philomeno – DPF
 Eu me amo, Eu não tenho vícios - Divaldo
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Sugestões de bibliografia:
 Entre a Terra e o Céu – André Luiz – Chico
 Sexo e Destino – André Luiz – Chico
 Lições de Sabedoria – Chico Xavier – Marlene 

Nobre, Ed. FE 
 Educação e Vivências – Camilo – Raul
 Drogas: Causas, Consequências e 

Recuperação – Valci Silva – EME
 Viver sem Drogas – Elisa Goulart – Léon Denis
 Tóxicos: Duas Viagens – Eurípedes Kuhl
 Todas as Obras da Codificação Espírita 
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O que mais sofremos 

ALBINO  TEIXEIRA
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Não é a dificuldade.  
                                       

          É o desânimo 
em superá-la.



06/01/13  24

Não é a provação.                      

                              

É o desespero diante do 
sofrimento. 
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Não é a doença.          
                                        
               É o pavor de 

recebê-la. 
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Não é o parente infeliz.                
                                          

 É a mágoa de tê-lo na                     
                                                 

equipe familiar.
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Não é o fracasso.                   
          É a teimosia de não 

reconhecer os próprios erros. 
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Não é a ingratidão.                    
                                                        
    É a incapacidade de                 
                                                        

 amar sem egoísmo. 



06/01/13  29

Não é a própria pequenez.        
                                      

É a revolta contra a                        

        superioridade dos outros.
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Não é a injúria.                              
                                                          

   É o orgulho ferido. 
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Não é a tentação.                
                                                
   É a volúpia de                     

                                  
experimentar – lhes              

           os alvitres.
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Não é a velhice do corpo.      
                                                     

      É a paixão pelas 
aparências. 
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Como é fácil de perceber,  na 
solução de qualquer problema,       
o pior  problema é...                           
                            

                        

...a carga de aflição que criamos, 
desenvolvemos  e                              
                                       
sustentamos  contra  nós.
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www.searadomestre.com.br
Material multimídia

Obrigado por 
sua presença! 

http://www.searadomestre.com.br/
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