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A SOLIDÃO – CAUSA ORIGINÁRIA DOS VÍCIOS 

 
Estimados amigos do Centro Espírita “Benfeitor”, recebemos a 

incumbência de lhes falar na noite de hoje sobre um tema muito debatido 

entre os nossos Benfeitores Espirituais e nossos amigos encarnados nas 

Laides Terrenas, mas é um assunto que a tantas pessoas ainda traz 

bloqueios e inibições e assim queremos com nossas considerações de todo 

o nosso coração desejoso de não trazer aos irmãos e as  irmãs, nenhuma 

necessidade de julgamento, nenhuma condenação, mas estudar esta 

pergunta que nos feita  pela nossa irmã desencarnada Elizabete Gaia, 

aqui presente, estudiosa da Doutrina Espírita e tão esclarecida que nos 

faz a questão a respeito dos companheiros e companheiras que ao 

desencarnarem  ainda estão sob o vício das drogas, do cigarro e do álcool.  

Então respondendo, segundo os debates realizados pelos nossos 

Benfeitores Espirituais, nos dizem eles, que a solidão é a causa originária 

e inicial de todas estas viciações, porque o ser humano encarnado nesta 

condição, assume posições de egocentrismo tão avançado, de 

individualidade, onde não existe o amor, o carinho, a paciência e a 

resignação, que os fazem entrar e um estágio, que poderemos chamar, 

de elevada alucinação, partindo então para uma fuga muito grande, esta 

fuga lhes conduzem a uma  viciação do cigarro, do álcool e nas drogas, 

que ao desencarnarem se veem necessitados de um tratamento muito 

peculiar, afastando-lhes, inicialmente, de entes queridos e parentes que 

já lhes precederam na desencarnação.  
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Nessa situação se veem tolhidos de amigos, de parentes já 

desencarnados, entes queridos, mas não estão sós, acabam por receber, 

de conformidade com o tempo que ficaram em viciação na Terra, um 

medicamento fluído que denominamos, através dos médicos espirituais 

que conhecemos, como “beta bloqueadores dos neurônios” em sua 

terceira dinamização. Com este tratamento “beta bloqueador” é possível 

que estes espíritos, já muitas vezes em elevados estágios de alucinação 

pelo vício, sejam beneficiados e libertados deste apego ao materialismo, 

que lhes fazem ficar, em instituições muito próximas as faixas terrenas, 

em regime de internação voluntária, porque eles mesmos após, tempo 

indeterminado, recobram a consciência da necessidade de retomarem a 

sua evolução e para isso solicitam a reclusão nestas instituições de reparo 

que lhes possa beneficiar e reduzir esta angústia e solidão que dentro da 

alma sentem. 

 Por isso que o grande remédio não está na repressão, mas na 

reeducação espiritual, no carinho, no afeto, no amor, na paciência, na 

tolerância para com os dependentes, orientando-lhes a inspiração de uma 

verdadeira disciplina pela Educação Espiritual, somente a Educação 

Espiritual bem formatizada pode libertar o encarnado do assédio moral e 

egocêntrico que a solidão lhe impôs, não a solidão física, mas a solidão 

moral, a solidão e a tristeza que lhes fazem migrar para tão perniciosos 

vícios na matéria. 
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 E assim que respondendo a nossa irmã, deixamos o nosso abraço 

fraternal e esclarecimentos adicionais. 

Em respeito, aos erros individuais de cada um de nós, não podemos 

querer consertar um erro individual com outro erro coletivo. É o caso de 

Leis que sugerem penalidades muito graves, nas quais acreditamos que 

a penalidade mais adequada para acabar com a violência é, e sempre 

será, a Educação Espiritual, por isso que sempre quando nos é permitida 

a manifestação falamos e incentivamos a Educação Espiritual. 

 É muito importante também para o País, a Educação de suas 

crianças. É fundamental para que este País seja evoluído, ou considerado 

evoluído, também a sua população com discernimento espiritual poderá 

alcançar níveis de evolução não esperados. 

Dessa forma incentivamos a leitura dos Livros Espíritas, que 

acalmam, que trazem o panorama de uma vida nova, que fazem brotar a 

esperança nos corações. 

Uma boa noite a todos os irmãos e as irmãs, que aqui presentes 

permitem a caridade de nos ouvir. 

Muita paz. 

Fiquem com Deus. 

Um Espírito Amigo Do Colegiado 


