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RESUMO 

 

 

O presente trabalho apresenta o problema das drogas, desde o conceito de droga 

até as consequências geradas por elas. Além disso, aborda o problema da 

drogadicção a partir do ponto de vista individual, familiar e social, pois, as drogas 

tem se espalhado cada vez mais, fato que consequentemente atinge cada vez mais 

pessoas e gera problemas não só para o individuo, mas também para a família e 

para a sociedade. Como meio de recuperar os dependentes químicos são 

apresentadas algumas formas de intervenção que vem sendo utilizas no tratamento. 

Entre elas, os grupos de autoajuda e também a religiosidade como ferramenta muito 

importante no processo de recuperação de dependentes químicos, pois, através do 

aconselhamento pastoral, o dependente químico é aconselhado a viver uma vida 

melhor. Entretanto, largar a dependência química não é algo tão simples, visto que 

pode ser necessário tratamento ambulatorial. Mas no que estiver ao alcance da 

religiosidade, o drogadicto é conduzido a viver uma nova vida, e essa nova vida só é 

possível através da fé em Jesus Cristo, pois, ele já sofreu por todas as pessoas, 

independente da raça, situação financeira, entre tantas outras coisas. 

 

Palavras chave: Drogas; Drogadicção; Drogadictos; Intervenção; Tratamento; 

Religiosidade; Aconselhamento. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Conforme o tempo passa, testemunhamos os efeitos de problemas 

destruidores que vão surgindo, trazendo consigo evidências apavorantes que 

ameaçam nossa sociedade. Entre esses problemas podemos citar a drogadicção 

que talvez seja um dos males da modernidade que mais tem causado impacto na 

nossa sociedade, de modo que afeta não só o individuo, mas também a família, a 

igreja e a sociedade como um todo. 

Este trabalho tem como título “Intervenções Pastorais a Drogadictos – 

Desafios para a Igreja Contemporânea”. Baseado neste título eu pergunto: Será que 

a religiosidade pode ter algum efeito positivo diante desse problema crescente da 

drogadicção? Mais especificamente, será que a igreja cristã possui meios de intervir 

terapeuticamente na prevenção e solução desse problema? 

Dentro da teologia, especialmente na área da teologia prática, encontramos 

pessoas com os mais diversos problemas, sendo que em alguns casos um dos 

problemas é justamente a dependência química. Por esse motivo o tema se torna 

relevante para a área do aconselhamento pastoral. Também por crer na mudança de 

vida que a Palavra de Deus causa nos dependentes químicos é que procurei estudar 

este tema, que está baseado numa pesquisa exploratória bibliográfica e também em 

entrevistas com pastores que já tem alguma experiência nesse campo de estudo.  

A estrutura do trabalho está composta de três capítulos. No primeiro capítulo 

a pesquisa aborda o conceito de droga e seus tipos, bem como os motivos que 

levam uma pessoa a usar drogas e se tornar um dependente. Ainda nesse capítulo 

se procurará analisar o problema das drogas a partir do ponto de vista sistêmico, 

que abrange os aspectos individual, familiar e social, apontando para uma possível 

intervenção também através da religiosidade.  

No segundo capítulo o problema das drogas é analisado especialmente a 

partir do ponto de vista espiritual/religioso, estabelecendo uma ligação entre o 

dependente químico e Deus, utilizando-se de uma ferramenta muito importante, que 

é o aconselhamento pastoral.  
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Como terceiro e último capítulo a pesquisa buscou levantar dados de como a 

Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB) tem trabalhado a questão da 

drogadicção institucionalmente, desde a problematização em artigos sobre o tema 

até estratégias de prevenção e recuperação de dependentes químicos. 
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1 DROGAS: UM PROBLEMA SOCIAL, FAMILIAR E INDIVIDUAL 

 

 

Uma das maiores lutas da sociedade é contra as drogas. Nos meios de 

comunicação diariamente vemos e ouvimos notícias e campanhas sobre drogas, 

com o objetivo de acabar com elas, pois, além de destruir vidas elas também 

destroem famílias. O uso de “drogas e suas consequências têm sido uma constante 

preocupação das lideranças religiosas e de movimentos afins”.1 

 

 

1.1 O QUE SE ENTENDE POR DROGA? 

 

 

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, de 1981, 

que é utilizada até os dias atuais, “droga é qualquer substância que, não sendo 

produzida pelo organismo, tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus 

sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento”.2 

 A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, define droga como 

“qualquer substância não produzida pelo organismo que altera o funcionamento 

normal do corpo”3. O termo droga apresenta várias interpretações, mas 

frequentemente gera a ideia de ser uma substância proibida, de uso ilegal e nocivo, 

                                                             
1 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. 
Conversando sobre Drogas com Cônjuges: Cartilha integrante do Projeto Prevenção do 
Uso de Drogas em Instituições Religiosas e Movimentos Afins – “Fé na Prevenção”. 
FORMIGONI, Maria Lucia Oliveira de Souza; DUARTE,Paulina do Carmo Arruda Vieira 
(Orgs.). BRASÍLIA: SENAD, 2011. p.5. 
2 Disponível em: http://www.obid.senad.gov.br/portais/mundojovem/conteudo/index.php? 
id_conteudo=11221&rastro =O+que+%C3%A9+a+Droga. Acesso em: 02mai.2013. 
3 BRASIL. 2011, p.18. 
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pelo fato de modificar as funções, as sensações, o humor e o comportamento do 

indivíduo4. 

 

1.2 TIPOS DE DROGA 

 

 

É importante destacar que existem vários tipos de drogas, havendo muitas 

divisões, que serão a seguir descritas parcialmente. As drogas podem ser 

absorvidas de várias formas: por injeção, inalação, via oral, injeção intravenosa ou 

aplicada via supositório.5 

 

 

1.2.1 Drogas lícitas 

 

 

As drogas lícitas são aquelas cuja venda é permitida para maiores de idade. 

É classificado como droga lícita, o cigarro e as bebidas alcoólicas. Entretanto, “o fato 

de serem lícitas não impede que algumas sejam controladas em sua venda”.6 Muitas 

pessoas pensam que elas não são drogas e acham que por serem comercializadas 

livremente elas não trazem problemas. 

A cerveja, o vinho, a pinga, o cigarro, o tinner, os medicamentos 

controlados, também chamados de “tarja preta” são alguns exemplos 
de drogas, pois, quando consumidos provocam alterações no 
funcionamento do cérebro da pessoa.7 

Pesquisas realizadas no Brasil e no exterior comprovam que as drogas 

lícitas são as primeiras drogas experimentadas pelos jovens. Quando o individuo 

                                                             
4 Disponível em: http://www.antidrogas.com.br/oquedrogas.php. Acesso em: 01mai.2013. 
5 Disponível em: http://www.antidrogas.com.br/oquedrogas.php. Acesso em: 01mai.2013. 
6 BRASIL, 2011, p.18. 
7 BRASIL, 2011, p.19. 
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torna-se dependente dessas drogas, ele consequentemente passa a busca de 

efeitos mais intensos em outras drogas, isto é, nas drogas ilícitas. Este fato 

comprova que as drogas lícitas abrem as portas para as drogas ilícitas. Devido a 

isto, torna-se necessário prevenir e combater também o uso de drogas lícitas, dando 

atenção para ambos os tipos de drogas, e não apenas para drogas ilícitas.8 

 

 

1.2.2 Drogas ilícitas 

 

 

São classificadas como drogas ilícitas as drogas que têm sua produção, 

venda e uso proibidos por lei. Exemplos de drogas ilícitas são a maconha, cocaína e 

crack.9 

Conforme Yury Fedotov, diretor do Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crime (UNODC), as drogas ilícitas matam mais de 500 pessoas todos os 

dias, entre elas, homens, mulheres e até crianças.10 

 

 

1.2.3 Drogas psicoativas 

 

 

São drogas que, quando consumidas “podem afetar a pessoa, modificando a 

maneira de perceber as coisas, pensar, sentir, e se comportar”.11 Cerca de 22% dos 

                                                             
8  Disponível em: http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/dependencia-
quimica/crack-chama-a-atencao-para-dependencia-quimica/drogas-licitas-abrem-portas-
para-drogas-ilicitas.aspx Acesso em: 29mai.2013. 
9 BRASIL. 2011, p.18,19. 
10 Disponível em: http://www.onu.org.br/drogas-ilicitas-matam-mais-de-500-pessoas-por-dia-
alerta-onu/. Acesso em: 17abr.2013. 
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brasileiros acima de 18 anos alguma vez na vida já usaram substâncias psicoativas, 

além do álcool e do cigarro.12 Entre as drogas psicoativas, o álcool é a principal 

utilizada no mundo todo,13 sendo também “a substância psicoativa mais antiga da 

humanidade”.14  

Compostos na forma de drogas terapêuticas, líquidos, poções e 
plantas, entre outros, têm sido utilizados desde a antiguidade. [...] 
Todas as substâncias psicoativas estão sujeitas a abuso, mau uso e 
dependência psicológica e física.15 

 

 

1.3 POR QUE ALGUMAS PESSOAS USAM DROGAS? 

 

 

Os motivos para recorrer às drogas podem ser vários. Talvez algumas 

pessoas usam drogas para buscar uma experiência nova, uma sensação de prazer, 

talvez para diminuir uma preocupação, ou usam até mesmo por medo de enfrentar 

um sentimento ou um problema. Além disso, também existem pessoas que usam 

drogas pensando que elas podem “preencher” um vazio interior, sem levar em 

consideração os efeitos que elas causam.16 

Outro motivo tem sido a influência da família na origem, no andamento e nas 

consequências do uso de drogas. Esses fatores são um interessante foco dos 

estudiosos e pesquisadores.17 Segundo Lins e Scarparo, os estudos que relacionam 

a história familiar e o abuso de Substâncias Psicoativas, apontam para fatores de 

                                                                                                                                                                                              
11 BRASIL, 2011, p.18. 
12 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/dependencia-quimica. Acesso em: 
17abr.2013. 
13 KAPLAN, Harold I. Compêndio de Psiquiatria / Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock; 

trad. Maria Cristina Monteiro, Daise Batista. – Porto Alegre: Artes Médicas, 1990, p.236. 
14 Disponível em: http://www.antidrogas.com.br/alcool.php. Acesso em: 02mai.2013. 
15 KAPLAN, 1990, p. 233. 
16 Brasil, 2011, p.12. 
17 LINS, Mara Regina Soares Wanderley; SCARPARO, Helena Beatriz Kochenborger. 
Drogadição na contemporaneidade: Pessoas, famílias e serviços tecendo redes de 

complexidade. Curitiba, v. 28, n. 62, jul./set. 2010, p. 264. 
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risco, tornando necessária a articulação com os outros fatores sociopolíticos e 

culturais.18 

As famílias que enfrentam circunstâncias relacionadas à drogadicção 
mostram-se extremamente vulneráveis. Do mesmo modo, os estudos 
acerca das relações entre família e drogadicção apresentam 
conotações diversas: problema individual, questão social, fenômeno 
transgeracional, ferramenta de prevenção e/ou coadjuvante no uso e 
no tratamento.19 

Conforme Lins e Scarparo “a drogadicção é o resultado de uma combinação 

de ausência de limites definidos contraposta a uma relação pautada pela simbiose 

emocional e superproteção”.20 Isso ocorre porque, “é comum, na história dos pais e 

mães de drogadictos e drogadictas, sofrimentos e responsabilidades precoces, os 

quais interferiram na capacidade de ocupar o lugar de cuidadores dos filhos”.21 

“Outros estudos referem o apego patológico na etiologia da drogadicção, 

considerando o uso como modo de obtenção de equilíbrio familiar”.22 

Não existe um mundo separado entre os que usam e os que não 
usam drogas. Qualquer pessoa, independentemente de idade, sexo, 
classe social, profissão, credo, etnia, poderá usar drogas em algum 
momento de sua vida.23 

 

 

1.4 USO E ABUSO DE DROGAS   

  

 

 Conforme a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, o 

abuso de drogas ocorre quando um indivíduo usa repetidamente uma droga, apesar 

de saber do problema social, de trabalho ou de saúde gerado pelo uso da droga. O 

                                                             
18 Idem. 
19 Idem. 
20 STANTON, Todd; 1998, apud LINS & SCARPARO, 2010, p. 264. 
21 CIRILLO, BERRINI, CAMBIASO, MAZZA; 1999 apud LINS & SCARPARO, 2010, p. 264. 
22 ZEMEL, 2001; BERTOLOTE & RAMOS, 1997 apud LINS & SCARPARO, 2010, p. 264. 
23 BRASIL, 2011, p.13. 
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uso frequente de drogas em situações perigosas, como dirigir ou operar máquinas 

quando intoxicado também caracteriza abuso de drogas.24 

 Para Kaplan, abuso e mal uso de droga são definidos de maneiras 

diferentes. “O abuso geralmente refere-se à utilização ilícita de uma substância pela 

pessoa, enquanto o mau uso refere-se à prescrição da droga, por um médico, de 

forma inaceitável em termos médicos”.25  

 

 

1.5 DEPENDÊNCIA DE DROGAS 

  

 

 No ano de 1964, a Organização Mundial de Saúde recomendou a 

substituição do termo “vicio” pelo termo “dependência de drogas”, pois, concluiu que 

o termo “vício” não mais era um termo científico. Entretanto, a palavra “vício” 

continuou aparecendo na literatura médica e leiga, referindo-se a: 

(1) dependência psicológica de uma substância que produz um 
comportamento de procura pela droga, (2) incapacidade de 
interromper a utilização da droga, por causa de dependência física 
da droga e tolerância a seus efeitos, (3) deterioração da saúde física 
e mental em consequência de abuso continuado da droga26. 

 Conforme Kaplan, “a dependência de uma droga pode ser física, psicológica 

ou ambas”27 e “pode variar de pessoa para pessoa, ou de um período a outro”.28 

Para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, o desenvolvimento da 

dependência varia de uma droga para outra. Drogas como o cigarro, a cocaína e o 

crack apresentam maior potencial para desenvolver dependência. Em geral, o crack 

                                                             
24 Disponível em: http://psicoativas.ufcspa.edu.br/droga.html. Acesso em: 02mai.2013. 
25 KAPLAN, 1990, p. 234. 
26 KAPLAN, 1990, p. 234. 
27 Idem. 
28 KAPLAN, 1990, p. 235. 
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e o cigarro viciam mais rápido, levando em conta fatores pessoais, como 

predisposição genética e também o meio em que a pessoa vive.29 

 Uma das dependências mais comuns é a do cigarro. A ciência já 

demonstrou que a fumaça do cigarro tem cerca de 4.700 substâncias químicas que 

são tóxicas para o organismo. Entre elas, destaca-se a nicotina, que tem grande 

poder de causar dependência30. 

A característica essencial da Dependência de Substâncias é a 
presença de um agrupamento de sintomas cognitivos, 
comportamentais e fisiológicos indicando que o indivíduo continua 
utilizando uma substância, apesar de problemas significativos 
relacionados a ela.31 

 Para Filho, psicologicamente, a Dependência de Substâncias “é o resultado 

de um tipo de relação que o usuário estabelece com as drogas de sua 

preferência”.32 Essa relação ganha relevante espaço e prioridade em relação a 

outros aspectos da vida. Entende-se que de alguma forma, as substâncias 

psicoativas “auxiliam” na realização de determinadas funções, fazendo com que ao 

longo do tempo, o indivíduo passe a satisfazer sua necessidade acreditando que se 

usar se sairá bem melhor.33 

 No caso do álcool, parece existir um forte fator genético, visto que a 

dependência ao álcool tende a ocorrer dentro de famílias. Segundo Kaplan, os filhos 

de alcoolistas passam a ingerir álcool frequentemente quatro vezes mais do que os 

filhos de não alcoolistas.34 O impacto negativo do uso do álcool é inequívoco: 

Consumo excessivo traz aplicações no sistema digestivo, podendo 
resultar em câncer na boca, faringe, laringe e esôfago, atrofia do 
cérebro, demência, icterícia, teleangioma (ruptura dos vasos 
sanguíneos da superfície), eritema palmar, varizes abdominais, fluído 
abdominal, atrofia testicular, pancreatite, edema de tornozelos, 
tendência a sangramento fácil, tremor, aumento do braço, cirrose, 
vasos sanguíneos dilatados, coração aumentado e enfraquecido, etc. 

                                                             
29 BRASIL, 2011, p. 18. 
30 BRASIL, 2011, p. 25. 
31 DSM-IV. Transtornos Relacionados a Substâncias, 2000, apud FILHO, Osvaldo Christen., 
Revista Psicoteologia: Aprendizagem mediada no tratamento de dependentes químicos 

em comunidade terapêutica, nº 48, 2011, p. 22. 
32 FILHO, 2011, p. 22. 
33 Idem. 
34 KAPLAN, 1990, p. 237. 
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Afeta a capacidade intelectual, memória e destrói a vida social e 
afetiva do dependente.35 

 

 

1.6 ABORDAGEM SISTÊMICA DA DROGADICÇÃO 

 

 

Diante dos problemas gerados pelas drogas, torna-se necessário analisar a 

droga não apenas de modo geral, mas, também de forma sistêmica.  

A abordagem sistêmica entende o fenômeno da dependência 
química como um sintoma da disfunção familiar, sintoma este que 
expressa um conjunto de comportamentos desajustados. Entende o 
usuário como um ser em constante relação e que sua mudança e o 
tratamento devem ser vistos como um processo.36 

Segundo Figlie, “a família é vista como um sistema que se mantém em 

equilíbrio por meio das regras do funcionamento familiar”.37 Entretanto, Coleman 

salienta que “dentro do complexo conjunto de mecanismos envolvidos no processo 

de uso de drogas se encontra uma sensação generalizada de desamparo familiar e 

falta de sentido ou propósito na vida”. Além disso, segundo a autora “a droga 

permite ao usuário se separar da família como um meio de estabelecer alguma 

independência.”38 

No decorrer da história da teoria sistêmica, diversos elementos de 

compreensão foram apresentados, com o objetivo de abrir novos horizontes, 

levando o indivíduo a perceber que, apesar da complexidade do problema, ele não 

está isolado do contexto sociofamiliar, mostrando para o indivíduo que ele está 

conectado e dessa forma, consequentemente também interage com as demais 

                                                             
35 Disponível em: http://www.antidrogas.com.br/alcool.php Acesso em: 02mai.2013. 
36 FIGLIE, Aconselhamento em dependência química, 2010, p. 415. 
37 FIGLIE, 2010, p. 415. 
38 COLEMAN, S. B. Padrões Intergeracionais de Perda Traumática: Morte e Desespero em 
Famílias de Drogadictos. In: WALSH, F. Morte na família: sobrevivendo às perdas / Froma 
Walsh e Monica McGoldrick: trad. Cláudia Oliveira Dornelles. – Porto Alegre: ArtMed, 1998, 
p. 287. 
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pessoas.39 Além disso, tem o objetivo de mudar o sistema entre os membros da 

família, procurando reorganizar a comunicação entre eles.40  

Para Caldeira... 

...tratar socialmente a questão do uso e do abuso de drogas (sejam 

elas lícitas ou ilícitas), a meu ver, significa compreender a 
complexidade das relações sociais estabelecidas nesse contexto, 
suas representações e significados, levando-se em consideração a 
história de vida do indivíduo, sua subjetividade, singularidade e visão 
de mundo. Além disso, deve-se buscar entender o lugar que a droga 
ocupa na vida desse indivíduo e na sociedade, e o tipo de relação 
que esse indivíduo e essa sociedade estabelecem com determinadas 
substâncias.41 

Citado no início deste capítulo, o uso de drogas e suas consequências 

também tem sido uma constante preocupação das lideranças religiosas. Frente a 

isso, Sanchez e Nappo afirmam que “a fé promove a qualidade de vida”, pois, “a 

adoção de referenciais da religião faz com que o fiel confie na proteção de Deus e 

respeite as normas e valores impostos pela religião melhorando a qualidade de vida 

dos adeptos”.42 Enfrentar as dificuldades apoiado na fé proporciona ao individuo a 

ajuda ilimitada de Deus, gerando assim, amparo constante, conforto e bem-estar.43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 FIGLIE, 2010, p. 416. 
40 FIGLIE, 2010, p. 415. 
41 CALDEIRA, Zelia Freire. Drogas, Indivíduo e Família: Um estudo de relações singulares. 
1999. 81p. Dissertação apresentada à Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação 
Oswaldo Cruz - ENSP/FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 1999, p.33. 
42 SANCHEZ, NAPPO; Intervenção religiosa na recuperação de dependentes de 
drogas. Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Departamento de 
Psicobiologia. Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, 2008, p. 269. 
43 Idem. 
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2 ACONSELHAMENTO PASTORAL A DROGADICTOS 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de abordar a temática da drogadicção, 

apontando-a como geradora de uma série de problemas na vida do dependente e 

também da família. Para isso, fez se necessário a utilização de material bibliográfico. 

Entre as formas de tratamento para recuperação de drogadictos será apresentada a 

religiosidade, pois, ela vem sendo claramente identificada como um fator protetor ao 

uso de drogas, tanto no Brasil quanto no exterior.44 Além da religiosidade como fator 

protetor, serão abordados também os grupos de autoajuda. 

 

 

2.1 A ESPIRITUALIDADE CRISTÃ: APLICAÇÕES E DIFICULDADES NO 

TRATAMENTO COM DROGADICTOS 

 

 

Não precisamos ir muito longe para saber como serão as coisas daqui há 

alguns anos. O que todos nós sabemos é que à medida que o tempo vai passando, 

vamos testemunhando evidências cada vez mais apavorantes dos efeitos que as 

drogas estão produzindo na sociedade.45 

Tal fato aumenta a responsabilidade das igrejas e, de maneira especial, 

aumenta também a responsabilidade do próprio pastor, de modo que ele precisará 

estar preparado para enfrentar possíveis casos de drogadicção em meio aos 

membros de suas comunidades. O acompanhamento e aconselhamento pastoral se 

tornam, nesse sentido, ferramentas importantes na prevenção e tratamento da 

drogadicção. 

                                                             
44 PARFREY, P. S. 1976 apud NAPPO, S. A.; SANCHEZ, Z. V. D. M. Revisão da 
Literatura: A religiosidade, a espiritualidade e o consumo de drogas. Rev. Psiq. Clín. 34, 
supl 1; 2007, p. 74. 
45 COLEMAN, S. B. In: WALSH, F. 1998, p. 282. 
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Segundo Collins “os seres humanos têm uma necessidade interior de um 

relacionamento real e crescente com Deus. Quando este anseio é negado, não 

reconhecido e não satisfeito, existe uma busca de outra coisa que possa encher o 

vácuo”.46 Porém, é impossível estabelecer um relacionamento real e crescente com 

Deus quando o individuo depende ou é dominado por uma droga que afeta o 

raciocínio e o estado de consciência, pois, a droga acaba sendo a coisa mais 

importante.47 

 

 

2.2 CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

 

 

“A prevenção do abuso de drogas inicia-se no lar”, afirma Collins.48 Segundo 

ele, quando existe um bom convívio familiar, a probabilidade de alguém tornar-se um 

dependente de drogas diminui, pois... 

...quando as necessidades emocionais dos filhos são satisfeitas no 
lar, quando eles são ajudados a enfrentar a tensão, quando 
aprendem um sistema claro de valores, existe maior senso de 
segurança e autoestima, acompanhado de maior capacidade de 
tratar com os problemas da vida sem a ajuda de drogas.49 

Todavia, isso não impede que influências exteriores levem alguém a tornar-

se um dependente químico. 

Em relação à recaída, “não é fácil trabalhar com pessoas viciadas. O 

conselheiro pode esperar fracassos e depois de uma recaída precisar ajudar o 

aconselhado a “levantar-se” e continuar lutando com o problema”, afirma Collins.50 

 

                                                             
46 COLLINS, Gary R. Aconselhamento Cristão / tradução: Neyd Siqueira; São Paulo: Vida 

Nova, 1990, p, 317. 
47 COLLINS, 1990, p, 322. 
48 COLLINS, 1990, p, 325. 
49 Idem. 
50 COLLINS, 1990, p, 324. 



18 
 

2.3 POIMÊNICA E ACONSELHAMENTO PASTORAL 

 

 

Conforme Clinebell, “a poimênica é uma resposta à necessidade que cada 

pessoa tem de calor, sustento, apoio e cuidado”, ou, conforme Hoch, “o ato de 

pastorear o rebanho, buscar a ovelha desgarrada e curar a doente”,51 e “o 

aconselhamento pastoral é uma forma reparadora da poimênica, que procura 

proporcionar cura às pessoas que sofrem de disfunção e quebrantamento induzidos 

por uma crise”.52 

Collins destaca que depois da ascensão de Jesus Cristo, o trabalho de 

ensinar, evangelizar, ministrar e aconselhar, ficou a cargo da igreja. Segundo ele, 

essas atividades não eram responsabilidade apenas de alguns “super-líderes”, mas 

eram também atividades de todos os crentes, “que deveriam compartilhar e cuidar 

uns dos outros e também dos incrédulos que não faziam parte do corpo”.53 

Ao longo da história da humanidade uma forma de fugir da tensão era 

usando drogas e essa forma continua sendo usada até os dias de hoje. Usar droga 

para fugir da tensão não é a melhor solução, por isso, através do aconselhamento o 

indivíduo deve perceber que existem outras formas de fugir da tensão, começando 

por analisar cada problema que surge, tentando resolvê-lo sem a ajuda de drogas. 

Para isso, é necessário que o aconselhado aprenda a confiar no conselheiro, que 

deve ser paciente e confiável.54 

Muitas pessoas que procuram ajuda pastoral não fazem parte de alguma 

igreja ou de comunidade que preste assistência. Essas pessoas “são as pessoas 

solitárias e alienadas em nossa sociedade, cuja necessidade de assistência é 

aguda”, afirma Clinebell. Dessa forma, Clinebell salienta que independente da 

                                                             
51 SCHNEIDER-Harpprecht (org) Fundamentos teológicos do aconselhamento pastoral / 

Christoph Schneider-Harpprecht. São Leopoldo: Sinodal, 1998, p. 21. 
52 CLINEBELL, Howard J. Aconselhamento pastoral: modelo centrado em libertação e 

crescimento / trad. Walter O. Schlupp e Luís Marcos Sander. São Leopoldo: Sinodal, 1987, 
p. 43. 
53 COLLINS, Gary R. Aconselhamento Cristão: edição século 21 / tradução: Lucília 
Marques Pereira da Silva. -- São Paulo: Vida Nova, 2004, p. 21. 
54 COLLINS, 1990, p, 323. 
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necessidade, “o ministério de poimênica e aconselhamento de uma congregação 

possui uma missão tanto interna quanto externa para com as pessoas”55, isto é, tem 

a missão de prestar assistência espiritual e física para todas as pessoas. 

Na medida em que, através da poimênica e do aconselhamento, as 
pessoas encontram libertação do cativeiro de seus conflitos interiores 
e de sua auto-opressão, superam sua alienação das outras pessoas, 
aumentam sua capacidade de amar e de viver a vida em toda a sua 
plenitude – nesta mesma medida a experiência de aconselhamento 
corporificou as verdades teológicas que estão no cerne de toda a 
vida e de todos os relacionamentos humanos! Desta forma, um 
relacionamento eficaz de poimênica/aconselhamento torna-se parte 
da encarnação contínua do Espírito do Deus criador nas vidas de 
pessoas que sofrem e esperam.56 

Conforme Hoch, “ao lado da pregação da palavra e da administração dos 

sacramentos”, Lutero menciona o “diálogo mútuo e a consolação dos irmãos” 

(mutuum colloquium et consolatio fratrum), entre os sinais (signa ecclesiae) pelos 

quais se reconhece a verdadeira Igreja de Jesus Cristo neste mundo.”57 Lutero quer 

dizer que a verdadeira Igreja é a Igreja solidária, onde as pessoas consolam umas 

as outras, referindo-se a toda comunidade cristã.58 

 

 

2.4 ASPECTOS TEOLÓGICOS 

 

 

Para que o aconselhado encontre novo significado e propósito na vida, ele 

precisa reconhecer que isso realmente só é possível em Jesus Cristo. Para isso, 

segundo Collins, “o conselheiro deve depender da orientação do Espírito Santo para 

determinar quando e como apresentar o evangelho”, pois, “os aconselhados reagem 

                                                             
55 CLINEBELL, 1987, p. 43,44. 
56 CLINEBELL, 1987, p. 47. 
57 SCHNEIDER, 1998, p. 30. 
58 Idem. 
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melhor ao evangelho quando reconhecem a sua necessidade e que Cristo pode 

satisfazer a mesma”.59 

Entretanto, reconhecer Cristo não é tão simples quanto parece. Muitas 

pessoas tem imagens equivocadas a respeito de Deus, vendo-o como um ser 

castigador e distante da sua criação. 

Considerando haver uma variedade imensa de religiões, e cada uma 

defendendo suas doutrinas e crenças, faz-se necessário abordar a questão teológica 

levando em consideração que muitas pessoas possam ter dificuldade em entender o 

testemunho cristão do amor de Deus por nós revelado em Cristo. 

 

 

2.4.1 Imagens sobre Deus 

 

 

Na imaginação de algumas pessoas, existem imagens cruéis sobre Deus, 

sustentadas por uma interpretação tradicional da religiosidade judaico-cristã. São 

imagens negativas representando Deus como alguém que castiga, como um ser 

autoritário, distante das atividades humanas, alguém que envia sofrimento, doença e 

dor aos seres humanos.60 

A interpretação tradicional, isto é, as imagens cruéis sobre Deus, devem ser 

trabalhadas pastoralmente, objetivando a transformação a partir da graça, 

propiciando a desculpabilização e o sentido de responsabilidade.61 

Segundo Mora “as imagens sobre Deus exercem uma influência negativa ou 

positiva no enfrentamento da doença da dependência de drogas”.62 Ele explica 

dizendo: 
                                                             
59 SCHNEIDER, 1998, p. 30. 
60 GUEVARA, E. M. Espiritualidade a partir da graça em um programa de tratamento de 
dependência de drogas. In: SANTOS, H. N. (editor). Dimensões do cuidado e 
aconselhamento pastoral: contribuições a partir da América Latina e do Caribe. São Paulo: 
Aste; São Leopoldo: Cetela; 2008, p. 130. 
61 GUEVARA, E. M. In: SANTOS, H. N; 2008, p. 130. 
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Se estas imagens forem positivas, a pessoa em recuperação da 
dependência de drogas se perceberá amada por Deus e não 
castigada; isto é, valorizada em sua dignidade como pessoa. Isto 
exerce uma influência direta e positiva na auto-estima das pessoas 
em tratamento.63 

 

 

2.4.2 O homem à imagem de Deus 

 

 

Em Gênesis 1.27 está escrito: “Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à 

imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.” Os seres humanos são uma 

criação especial de Deus, tendo sido criados à sua imagem, estando dotados de 

características que lhes permitem entrar em uma relação pessoal com Deus.64 

Porém, essa relação pessoal com Deus foi perdida, ocasionando o 

afastamento entre Deus e o ser humano. 

 

 

2.4.3 Afastamento de Deus 

A grande causa do afastamento de Deus é o pecado. Lutero descreve sobre 

isso da seguinte forma: 

Não pode crer em Deus, não poder temer e amar a Deus, também, 
ter concupiscência, que, contrariamente à palavra de Deus, busca as 
coisas da carne, isto é, busca não só a volúpia física, senão, 
também, sabedoria e justiça carnais, e confia nesses bens, 
desprezando a Deus.65 

                                                                                                                                                                                              
62 GUEVARA, E. M. In: SANTOS, H. N; 2008, p. 130. 
63 Idem. 
64 BÍBLIA, Português. Bíblia De Estudo Almeida Revista E Atualizada. Barueri-SP: 

Sociedade Bíblica do Brasil, 1999; 2005, S. 
65 CONCÓRDIA, Livro de. Darci Drehmer (editor), trad. Arnaldo Schüler. 5.ed. – São 
Leopoldo: Sinodal; Canoas: Ulbra; Porto Alegre: Concórdia, 2006, p.104. 
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Segundo Bayer, Lutero também descreve o “pecado” como o duvidar, o não 

confiar na promissão de Deus. “Não crer em Deus significa considerá-lo inconfiável, 

indigno de crédito e, desse modo, fazer dele um mentiroso. Ao fazer isso, o ser 

humano atribui a si mesmo a verdade, mas a Deus a mentira e a nulidade” afirma 

Bayer.66 

O fato de o ser humano ter sido criado à imagem de Deus é interrompido 

pelo pecado, e este pecado induz o ser humano a viver voluntariamente afastado de 

Deus, voltando-se para si mesmo.67 

Segundo Bayer, por meio desse auto-encurvamento, o pecador... 

...sufoca a sua ligação com a vida, que consiste em receber e passar 
adiante. A auto-relação, que originalmente estava em harmonia com 
a relação com Deus e com o mundo, agora se isola e se torna 
absoluta. O ser humano destinado à resposta acaba no círculo de um 
monólogo interminável consigo mesmo e com seus semelhantes e na 
preocupação descabida, híbrida, pela totalidade da sua existência. 
Ao mesmo tempo, o pecador acaba prejudicando suas 
concriaturas.68 

Estando nós afastados de Deus por causa do pecado, torna-se impossível 

estabelecer contato com Deus novamente. Porém, no relato bíblico existem outras 

imagens atribuídas a Deus. A partir das revelações de Jesus a respeito de Deus, 

vemos que as imagens relatadas são de um Deus misericordioso, de amor 

incondicional, amigo, entre muitas outras.69 

O próprio Deus, por muitos visto como um ser castigador e afastado da 

humanidade nos envia a salvação. (a seguir). 

 

 

2.4.4 Jesus, o Salvador 

 

                                                             
66 BAYER, Oswald. A teologia de Martim Lutero: uma atualização / trad. Nélio Schneider. 

São Leopoldo: Sinodal, 2007, p. 129. 
67 BAYER, 2007, p. 130. 
68 BAYER, 2007, p. 131. 
69 GUEVARA, E. M. In: SANTOS, H. N; 2008, p. 130. 



23 
 

Através de Jesus temos acesso a Deus novamente, pois... 

...ao tomar o nosso lugar em obediência ao seu Pai e ao plano que 
ele elaborou para a vida humana, Jesus tornou-se vítima dessa Lei e 
da ira do Pai. A fúria de Deus contra o mal, contra a destruição do 
seu gracioso dom da vida, promovida pelos seres humanos, é real.70 

Tornando-se vítima em nosso lugar, Jesus derrotou a morte, e nos trouxe o 

conforto do perdão, pois, “com essa morte também morrem a nossa fraqueza, o 

nosso desespero, a nossa culpa, nossa vergonha e medo, bem como a alienação e 

a falta de sentido que sufocam a vida”, afirma Kolb.71 

A partir disso, Jesus passa a ser presença constante em nossa vida. Ele é 

nosso companheiro fiel, nosso guia, e também nosso médico, pois, além de tudo 

“Ele cura nossas dores, que nós mesmos nos causamos ou que foram causadas por 

outros. Para o alienado e para o que aliena, esta cura é uma boa notícia”.72 

Na Primeira Carta de João está escrito: “Nós amamos porque ele nos amou 

primeiro.”73 Este versículo expressa o mistério da graça como uma relação de amor. 

O amor de Deus é incondicional e nos livra de todo o medo, indicado também em 

1Jo 4.18: “No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, 

o medo produz tormento; logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor.” Por 

isso podemos ter a certeza de que a partir dessa relação de graça, Deus valoriza 

todo o ser humano, independente da situação.74 Se o ser humano é ou não é 

usuário de drogas, ele é valorizado por Deus. 

Com relação ao amor autêntico e incondicional de Deus pelo ser humano, 

Mora escreve: 

Quando percebemos essa profunda ternura e esse apreço de Deus – 
explicados somente por sua graça -, nasce em nós a motivação para 
a esperança que nos guia para enfrentar e lutar em meio a contextos 
de negação da vida, como a dor, a morte, a doença e a 
marginalização. Nisso se manifesta o sentido libertador da graça.75 

                                                             
70 KOLB, Robert. Comunicando o Evangelho hoje. Trad. Dieter Joel Jagnow; Porto Alegre: 
Concórdia, 2009, p. 127. 
71 KOLB, 2009, p. 133. 
72 KOLB, 2009, p. 142,143. 
73 1 Jo 4.19 
74 GUEVARA, E. M. In: SANTOS, H. N; 2008, p. 128. 
75 GUEVARA, E. M. In: SANTOS, H. N; 2008, p. 128. 
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Quando o ser humano passa a ter contato com este sentido libertador de 

graça e se apropria do mesmo, uma inquebrantável relação de espiritualidade surge 

em sua vida, levando-o a perceber e sentir que é amado e aceito. Além disso, “o fato 

de nos darmos contar de que Deus está nos amando pode constituir uma mudança 

total para nossos horizontes”, afirma Mora.76 

Segundo ele, “a espiritualidade que surge a partir dos benefícios da graça de 

Deus está inspirada na imagem do Deus amoroso que foi revelado por Jesus e pela 

tradição bíblica.”77 Para pessoas dependentes de drogas, essa espiritualidade 

renova alguns aspectos fundamentais, como: “imagens construtivas sobre Deus, 

desculpabilização e sentido de responsabilidade, aceitação incondicional, pertença 

social e sentido de esperança,” antes discriminados pela marginalização social.78 

 

 

2.5 O ABUSO DE DROGAS É UMA DOENÇA OU UM PECADO?79 

 

 

Ambas as hipóteses estão certas. Por um lado, muitos cristãos acreditam 

que “se trata de um pecado que deve ser confrontado, confessado e interrompido”.80 

Por outro lado, conselheiros, ex-viciados, e também membros do AA, defendem que 

“o vício é uma doença que o viciado não tem forças para interromper e deve ser 

tratado como tal”.81 Conforme Collins... 

...os viciados e suas famílias não são ajudados moralizando os 
pecados do abuso de drogas; não é também justo considerar este 
abuso como uma doença, despida de erro e tirando a 
responsabilidade da pessoa. O viciado deve ser ajudado 
profissionalmente a vencer a doença e ensinado espiritualmente a 
viver o resto de sua vida em obediência e submissão a Jesus Cristo. 

                                                             
76 GUEVARA, E. M. In: SANTOS, H. N; 2008, p. 129. 
77 Idem. 
78 Idem. 
79 COLLINS, 1990, p, 326. 
80 Idem. 
81 Idem. 
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Só então o difícil problema será verdadeiramente e eficazmente 
resolvido.82 

 

 

2.6 LIMITES DO ACONSELHAMENTO PASTORAL 

 

 

O trabalho de aconselhamento também tem seus limites. Por exemplo, 

afastar o viciado da droga, segundo Collins, “é um problema que deve ser 

acompanhado por um médico, embora estes profissionais, algumas vezes, 

trabalhem em conjunto com os psicólogos que empregam uma técnica avançada de 

“reaprendizado”, conhecida com terapia behaviorista”.83 Collins destaca: 

Muitos viciados são melhor ajudados em hospitais ou centros de 
reabilitação aonde existe ajuda disponível 24 horas por dia. Outros 
podem ser assistidos através do aconselhamento em grupo, onde 
viciados que já se recuperaram podem ajudar os outros a 
enfrentarem as tensões da vida, a interagirem com as pessoas e a 
viverem sem depender dos produtos químicos.84 

 

 

2.7 PROGRAMAS DE TRATAMENTO 

 

 

Devido a sua complexidade, a dependência química não nos permite 

padronizá-la conforme a personalidade de cada dependente, nem permite propor um 

plano de recuperação específico para cada tipo de droga. Entretanto, com o passar 

do tempo algumas técnicas têm se consolidado e entre elas está a psicoterapia de 

grupo, que oferece praticidade, além de oferecer acompanhamento médico e 

                                                             
82 COLLINS, 1990, p, 326. 
83 COLLINS, 1990, p, 323. 
84 Idem. 
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psiquiátrico, treinamentos de inclusão social, grupos de autoajuda e a própria 

psicoterapia individual.85 Além disso, “grupos de orientação, aconselhamento, ou 

apoio centralizam a busca de soluções mais práticas, objetivando a mudança de 

padrões de comportamentos destrutivos por novas atitudes para lidar com as 

mesmas questões conflitantes”.86 

 

 

2.7.1 Alcoólicos Anônimos 

 

 

O grupo Alcoólicos Anônimos (AA) começou em 10 de junho de 1935, 

fundado por William Griffith Wilson e por Robert Holbrook Smith, sendo um programa 

de base espiritual para a recuperação do alcoolismo.87 É o grupo de autoajuda mais 

conhecido e popular do mundo.88  

Em 1934, um psiquiatra famoso chamado Carl Gustav Jung, mencionou pela 

primeira vez a possibilidade de recuperação do alcoolismo através da 

espiritualidade. Jung estava tratando um homem chamado Rowland Harzard desde 

1931 e não obtia resultados satisfatórios. Diante disso, Jung recomendou que 

Rowland procurasse uma “experiência espiritual ou religiosa: conversão ou uma 

profunda mudança de personalidade”.89 Então “Rowland H. ingressou no Grupo 

Oxford nos Estados Unidos, grupo denominado evangélico que procurava o espírito 

                                                             
85 MELO, D. G. D.; FIGLIE, N. B. Psicoterapia de Grupo no Tratamento da Dependência 
Química. In: FIGLIE, N. B. Aconselhamento em dependência química. Neliana Buzi 
Figlie, Selma Bordin, Ronaldo Laranjeira (orgs). 2.ed. São Paulo: Roca, 2010, p. 428. 
86 MELO, D. G. D.; FIGLIE, N. B. In: FIGLIE, N. B. 2010, p. 430. 
87 RAHM, Pe. Haroldo J., SJ. Doze Passos para os cristãos: Jornada espiritual com Amor-
Exigente. Trad. Barbara Theoto Lambert. São Paulo: Loyola, 1996, p. 23. 
88 SANT’ANNA, W. T. Alcoólicos Anônimos. In: FIGLIE, N. B. Aconselhamento em 
dependência química. Neliana Buzi Figlie, Selma Bordin, Ronaldo Laranjeira (orgs). 2.ed. – 

São Paulo: Roca, 2010, p. 449. 
89 DE LEON, G.; SERRAT, S. M. (org); MOTA, L. A.; apud SANT’ANNA, W. T. In FIGLIE, N. 
B. 2010, p. 448. 
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do cristianismo do século XX, fundado por Frank Buchman, pastor luterano, e 

tornou-se sóbrio.”90 

Dentro do Grupo Oxford formou-se um subgrupo de alcoólicos que, mais 

tarde, separar-se-iam para fundar o grupo que é hoje o mais conhecido e popular do 

mundo, os Alcoólicos Anônimos (AA).91 “No Brasil, o primeiro grupo de AA surgiu em 

1947. Atualmente há cerca de 5.700 grupos, perfazendo um total de praticamente 

120.000 membros, segundo dados do Escritório de Serviços Gerais de Alcoólicos 

Anônimos”.92 

 

 

2.7.2 Narcóticos Anônimos 

 

 

O grupo Narcóticos Anônimos (NA) surgiu em 1953, através do grupo 

Alcoólicos Anônimos, tendo a intenção de ajudar pessoas com problemas 

relacionados às drogas. O NA é hoje um dos maiores e mais antigos movimentos 

relacionados a drogadicção, realizando aproximadamente 20.000 reuniões semanais 

em mais de 70 países.93 O NA chegou ao Brasil em 1970 e até 2010 registrava 

“mais de 750 grupos e 2.500 reuniões semanais com média de 13 membros por 

reunião.” 

As normas de Narcóticos Anônimos seguem o mesmo modelo de Alcoólicos 

Anônimos,94 porém, enquanto que “para os AA o reconhecimento da impotência se 

dá em relação ao álcool, para os NA a impotência que se propõe está relacionada à 

                                                             
90  DE LEON, G.; SERRAT, S. M. (org); MOTA, L. A.; apud SANT’ANNA, W. T. In FIGLIE, N. 
B. 2010, p. 448. 
91 SANT’ANNA , W. T.; In: FIGLIE, N. B. 2010, p. 449. 
92 Idem. 
93 SANT’ANNA, W. T.; In: FIGLIE, N. B. 2010, p. 464. 
94 SANT’ANNA, W. T.; In: FIGLIE, N. B. 2010, p. 462. 
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adicção”. Adicção na perspectiva de NA, é uma doença física, mental (de fundo 

emocional) e espiritual.95 

 

 

2.7.3 Amor-Exigente 

 

 

Amor-Exigente é um programa adaptado do programa americano 

ToughLove, e foi trazido ao Brasil pelo Padre Haroldo Joseph Rahm. Amor-Exigente 

é: 

Uma proposta de educação destinada a pais e orientadores como 
forma de prevenir e solucionar problemas com seus filhos. É um 
novo enfoque para comprovados conceitos de educação. É um grupo 
de apoio a pais e jovens com problemas, ajudando-os a encontrar 
caminhos para que a sua família possa viver completa e feliz.96 

O programa Amor-Exigente “atualmente, conta com cerca de 1.000 grupos 

em nosso país”.97 

 

 

2.7.4 Comunidades terapêuticas 

 

 

Segundo Leon, o termo “comunidade terapêutica”, ou CT, tem sua origem 

atribuída a tratamentos psiquiátricos na Grã Bretanha em meados dos anos de 

1940. “Trata-se de uma possibilidade de abordagem grupal do paciente”.98 

                                                             
95 SANT’ANNA, W. T.; In: FIGLIE, N. B. 2010, p. 466. 
96 MENEZES, M. O que é Amor-Exigente? Resposta para pais e filhos. 20ª ed. São Paulo: 
Loyola, 1999, p. 19.  
97 SANT’ANNA, W. T.; In: FIGLIE, N. B. 2010, p. 470. 
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A primeira Comunidade Terapêutica surgiu em 1958, em Santa Mônica, 

Califórnia, tendo o nome de Synanon.99 Segundo Ribeiro, “as comunidades 

terapêuticas exclusivamente desenhadas para o tratamento da dependência de 

álcool e drogas começaram a surgir durante os anos 1960”. A disciplina, o trabalho e 

o aconselhamento confrontativo ou terapia do ataque, foram pilares para dois 

modelos de tratamento: o modelo de Minnesota e o modelo Synanon.100 

O modelo Minnesota proposto pelos AA, se popularizou chegando também 

às comunidades terapêuticas. Esse modelo utiliza-se de terapia de grupo, palestras, 

leituras e também de reuniões de AA, e, além de ter influenciado às comunidades 

terapêuticas naquela época, ele continua influenciando boa parte das comunidades 

terapêuticas em todo o mundo.101 

Esse programa de tratamento está relacionado a alguns aspectos 

ideológicos e teóricos que sistematizam o processo de tratamento. Conforme 

Ribeiro... 

...o tratamento de orientação moral apresenta o consumo de drogas 
como “pecaminoso” e propõe a culpa como elemento reabilitador. As 
abordagens de orientação espiritual, como o modelo de Minnesota, 

enfatizam a transcendência da existência humana, a espiritualidade e 
a religiosidade como alternativas terapêuticas. O modelo de orientação 
biológica considera a dependência resultante de alterações nos 

sistemas de neurotransmissão cerebral, cuja origem pode ser também 
genética. As abordagens de orientação psicológica definem a 
dependência como o resultado de determinantes psicogênicas, como a 
expressão de conflitos ou disfunções emocionais. O modelo de 
orientação sociocultural entende a dependência como reflexo de uma 

alteração no processo de socialização dos sujeitos. A combinação dos 
três últimos fatores (orientação multifatorial) é bastante comum entre 

os modelos contemporâneos da dependência química.102 

Segundo Collins, “comunidades terapêuticas são grupos de pessoas que se 

caracterizam por um profundo compromisso entre seus membros e por um interesse 

comum na cura de [...] males psicológicos, comportamentais ou espirituais”.103 

                                                                                                                                                                                              
98 LEON, 2003, apud FILHO, Osvaldo Christen., Revista Psicoteologia: Aprendizagem 

mediada no tratamento de dependentes químicos em comunidade terapêutica, nº 48,2011, 
p. 22. 
99 SANT’ANNA, W. T.; In: FIGLIE, N. B. 2010, p. 461. 
100 RIBEIRO M. In: FIGLIE, N. B. 2010, p. 594. 
101 Idem. 
102 RIBEIRO M. In: FIGLIE, N. B. 2010, p. 603. 
103 ALMOND, 1974, apud COLLINS, 2004, p. 21. 
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Collins afirma que “nos últimos anos, os profissionais ligados à saúde mental 

se deram conta do valor dos grupos terapêuticos, nos quais um membro ajuda o 

outro apoiando, questionando, orientando e encorajando de uma forma que só 

ocorre nesse tipo de contexto”.104 Porém, esses grupos podem também ser 

prejudiciais se o objetivo principal for criticar e constranger os participantes, ao invés 

de estimular e edificar o participante para ter uma atitude mais aberta e positiva.105 

Além das comunidades terapêuticas, existem também outros grupos de 

apoio, por exemplo: 

Famílias, grupos de estudo, amigos leais, colegas de profissão, 
associações de empregados e outros pequenos grupos de pessoas 
muitas vezes proporcionam o auxílio necessário, seja em tempos de 
crise, seja diante dos desafios diários que a vida apresenta.106 

 

Conforme Collins, ao lermos o livro de Atos107, podemos constatar que a 

igreja não era apenas uma comunidade dedicada à evangelização, ao ensino e ao 

discipulado. Ela também era uma comunidade terapêutica.108 Além disso, “de todas 

as instituições da sociedade, a igreja é a que tem maior potencial como comunidade 

terapêutica”.109 

 

 

2.8 RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE 

 

 

                                                             
104 COLLINS, 2004, p. 21. 
105 Idem. 
106 COLLINS, 2004, p. 21. 
107 Veja, principalmente, At 2.42-47; 4.32-35 
108 COLLINS, 2004, p. 21. 
109 BISHOP, 1985 apud COLLINS, 2004, p. 21. 
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A religiosidade e a espiritualidade são consideradas importantes aliadas na 

vida das pessoas, no tratamento e/ou processo de cuidado em saúde.110 Além disso, 

“pesquisas revelam que a prática religiosa se constitui em uma poderosa fonte de 

conforto, esperança e significado”.111 As práticas religiosas ajudam os pacientes a 

lidar melhor com as doenças e também a prevenir comportamentos autodestrutivos, 

dentre eles, o abuso de substâncias químicas.112 

A Organização Mundial da Saúde reconhece a espiritualidade como 

importante aliada na ampliação do conceito de saúde e destaca que... 

...a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, 
mental, espiritual e social e não apenas a ausência de doença, com a 
inclusão da religiosidade, espiritualidade e crenças pessoais, no 
instrumento genérico de qualidade de vida.113 

Diante do que foi exposto pode-se considerar que a espiritualidade e a 

religiosidade são ferramentas terapêuticas importantes na recuperação de 

drogadictos e famílias. 

 

 

2.9 A ATUAÇÃO DA IGREJA COMO COMUNIDADE TERAPÊUTICA NA AJUDA A 

DEPENDENTES QUÍMICOS 

 

 

Entre as diversas práticas da igreja, além de pregar o evangelho, administrar 

os sacramentos, cuidar das pessoas, etc., a igreja tem a missão de ser comunidade 

terapêutica, isto é, ser “uma comunidade que se coloca a serviço de outros”.114 

                                                             
110 BACKES, D. S. et al. Oficinas de espiritualidade: alternativa de cuidado para o 

tratamento integral de dependentes químicos. Rev Esc Enferm USP 2012. Disponível em 
www.ee.usp.br/reeusp/ p. 1255 
111 Idem. 
112 Idem. 
113 BACKES, D. S.; 2012, p. 1255. 
114 HEIMANN, T. apud SANTOS, J. A. dos. A comunidade cristã como comunidade 
terapêutica: o cuidado integral com adolescentes e jovens dependentes de substâncias 
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Conforme Santos, “em sua prática, a igreja manifesta o servir de diversas 

formas, entre elas quando “aconselha acolhendo” promovendo relações afetivas 

significativas”.115 Além disso, segundo ele, “ao promover estas relações de atenção, 

afeto e complementaridade, a igreja expressa a existência de algo vivo em sua 

natureza.”116 

Segundo Santiago... 

...a igreja vista sob o prisma de comunidade terapêutica se 
compromete em proporcionar às pessoas relações humanas 
significativas de atenção, afeto e de complementaridade, isso porque 
as pessoas precisam umas das outras. Esta comunidade terapêutica é 
um incentivo à vida e nela há solidariedade, tanto irmãos como irmãs 
se consolam mutuamente.117 

Comunidade terapêutica também compreende uma ação poimênica, que, 

segundo Schneider-Harpprecht, é o “ministério de ajuda da comunidade cristã para 

com seus membros e para outras pessoas que a procuram na área da saúde 

através da convivência diária no contexto igreja”.118 

Olhando para o dia-a-dia das pessoas, é preciso perceber que, ser uma 

comunidade que aconselha acolhendo só é possível quando não se deixa de lado 

algumas ou muitas pessoas. Conforme Scheunemann, “Cuidar dos que precisam de 

cuidado, acolher os que procuram aconchego em nossas comunidades, antes de ser 

um peso, um incômodo, faz bem a todos”.119 

Diante disso, percebe-se que a igreja tem a missão de cuidar das pessoas 

de forma integral, isto é, cuidar do corpo e da alma das pessoas, proporcionando 

todo o necessário para fortalecimento físico e espiritual. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
psicoativas. 2007. 86f. Dissertação (Mestrado em Teologia), Escola Superior de Teologia, 
Instituto Ecumênico de Pós-Graduação, São Leopoldo, 2007, p, 43. 
115 SANTOS, J. A. dos. 2007, p, 43. 
116 SANTOS, J. A. dos. 2007, p.43. 
117 SANTIAGO, R. C. C. de A. Igreja – uma comunidade terapêutica para infância e 

juventude. 2007. 102f. Dissertação (Mestrado em Teologia), Escola Superior de Teologia, 
Instituto Ecumênico de Pós-Graduação, São Leopoldo, 2007, p, 51. 
118 SCHNEIDER-Harpprecht apud Santos, J. A. dos, 2007, p. 44. 
119 SCHEUNEMANN, A. V. Revista Igreja Luterana. Pequenos grupos: um caminho que 

viabiliza a comunidade terapêutica na comunidade cristã, nº 2, 1998, p. 179. 
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3 A DROGADICÇÃO E SUA PROBLEMATIZAÇÃO NA IELB 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar como a IELB tem trabalhado o 

problema da drogadicção. Qual a importância que a IELB dá para este problema, 

bem como as formas utilizadas para prevenir as drogas, e também qual sua 

participação na recuperação de drogadictos. 

Além da consulta bibliográfica em livros e revistas oficiais da igreja, buscou-

se realizar entrevistas com representantes da IELB, contando-se com a colaboração 

do Coordenador de Projetos e Ação Social da IELB, Rev. Mario Lehenbauer, bem 

como do Rev. Paulo S. Kühl, e do Rev. Maiquel L. Hellwig, pastores da IELB  que 

tem trabalhado com recuperação de drogadictos em comunidades terapêuticas.  

 

 

3.1 ARTIGOS E REVISTAS OFICIAIS DA IELB 

 

 

3.1.1 Mensageiro Luterano 

 

 

O Mensageiro Luterano é o “Órgão Oficial da Igreja Evangélica Luterana do 

Brasil (IELB) de periodicidade mensal (exceto janeiro e fevereiro – edição única)”.120 

Conforme pesquisa realizada, foi possível encontrar alguns artigos que 

abordam o problema das drogas. 

                                                             
120 LUTERANO, Mensageiro. Ano 96, nº 1.180, maio 2013, p.4. 
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Em Janeiro e Fevereiro de 1985, foi publicado um artigo com o título “O 

adolescente e as drogas”, escrito por Ronald Pagnoncelli de Souza, pediatra e 

professor universitário.121 

Segundo Souza, o problema das drogas deve ser abordado não apenas na 

fase adolescente, mas, deve ser abordado desde a infância. Ele salienta que 

a única maneira de imunizar a juventude contra as drogas é, além de 
oferecer um ambiente familiar favorável a uma boa estruturação da 
personalidade, a realização de campanhas de conscientização, bem 
organizadas, que podem utilizar a escola como base operacional, 
oferecendo instruções aos pais e professores para que esses 
eduquem as crianças e os adolescentes.122 

Em Janeiro de 1999, foi publicado um artigo com o título “DROGAS Uma 

grande estratégia e missão”, escrito por Letícia Braun, jornalista.123 

Braun aborda a questão polêmica referente à legalização das drogas, bem 

como as consequências, que de modo geral, afetam não só o indivíduo, mas 

também a sociedade. Diante disso, segundo ela, “as duas palavras-chave para 

resolver alguns desses problemas são educação e família”. 

Comparando com outras denominações, estamos em desvantagens com 

relação à evangelização. Talvez, em meio às dificuldades não tenhamos aptidão 

para “gritar em praça pública”, porém, uma coisa é certa: “nosso potencial de 

professores, pedagogos e profissionais ligados à formação é muito, muito forte, e 

está esperando só uma chance”, conclui Braun. 

Em Novembro de 2003, foi publicado um artigo com o título “Drogas: 

vencendo a dependência química”, escrito por Mona Liza Fuhrmann, consultora 

organizacional, graduada em psicologia.124 

Fuhrmann aborda o problema das drogas de forma geral, suas causas e 

consequências. Além disso, por ter sido usuária, ela relata a experiência que teve 

vivendo no mundo das drogas. 

                                                             
121 SOUZA, R. O adolescente e as drogas. Mensageiro Luterano, nº 1,2, p.14,15, 1985. 
122 SOUZA, R. 1985, p. 14.  
123 BRAUN, L., DROGAS Uma grande estratégia e missão. Mensageiro Luterano, nº 01, 

p.8, 1999. 
124 FUHRMANN, M. L., Drogas: vencendo a dependência química. Mensageiro Luterano, 

nº 11, p.10-12, 2003. 
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Fuhrmann faz questionamentos referentes ao que fazer para se vencer a 

dependência química e também sobre o que fazer para nos livrarmos dela. 

Finalizando o artigo, ela sugere um roteiro estratégico para quem estiver motivado a 

vencer as drogas e deixa um conselho: “Apoie-se principalmente no Pai Eterno. 

Estreite o máximo sua comunhão com ele”.125 

Em Julho de 2009, foi publicado um artigo com o título “A IELB se engaja na 

luta contra as drogas”, escrito por Rogério Göttert Cardoso, médico de Perícia e 

Análise, psiquiatra, ex-presidente do Comitê Estadual do PPV (Programa de 

Prevenção à Violência).126 

Cardoso, em seu artigo, faz uma abordagem não só individual, mas também 

familiar. De acordo com ele, os seres humanos são pessoas frágeis e desde criança 

precisam de cuidados básicos, principalmente, de afeto e amor. Segundo o autor... 

...está provado que crianças educadas com carinho e amor 
desenvolvem-se adolescentes – e posteriormente adultos – capazes 
de suportar as mazelas da vida, sem precisar usar drogas. 

Esse cuidado especial com as crianças gera um sentimento de realização, 

deixando-as mais felizes e menos frágeis ao sofrimento e às frustrações, diminuindo 

também as chances de procurar a felicidade nas drogas. 

Cardoso finaliza o artigo salientando que “isto possibilitará que se 

desenvolvam confiantes em si mesmas e nas outras pessoas e possam buscar a 

felicidade através dos relacionamentos humanos e da construção de uma sociedade 

mais justa e humana”.127 

Em Março de 2011, foi publicado um artigo com o título “Luteranos também 

usam drogas?”, escrito por Maiquel Hellwig, pastor da Comunidade Evangélica 

Luterana São Lucas, de Canoas – RS.128 

Hellwig faz uma reflexão sobre o envolvimento da sociedade e da igreja na 

prevenção das drogas e também na recuperação de drogadictos, pois as drogas 

                                                             
125 FUHRMANN, M. L., 2003, p. 12. 
126 CARDOSO, R. G., A IELB se engaja na luta contra as drogas. Mensageiro Luterano, nº 

7, p.18-19, 2009. 
127 CARDOSO, R. G., 2009, p. 19. 
128 HELLWIG, M. Luteranos também usam drogas?. Mensageiro Luterano, nº 1.156, p.30, 

2011. 



36 
 

estão adquirindo um espaço cada vez maior, tanto em pequenas e grandes cidades, 

como também no interior. Consequentemente as drogas acabam afetando também 

as famílias, destruindo-a de forma emocional e também espiritualmente. 

Diante disso, Hellwig destaca que os cristãos tem o dever de auxiliar as 

todas as pessoas em suas necessidades, tanto físicas como espirituais, pois, são 

seres humanos, e necessitam ser tratadas como tal. 

Hellwig afirma que precisamos fazer algo e que isso é plenamente possível. 

Segundo Hellwig: 

Nós, IELB, temos uma grande tarefa neste país. Temos a proclamação 
pura e fiel da Palavra de Deus. Trazendo isto para a realidade do ser 
humano dependente químico, cumprimos nossa função, 
testemunhando e proclamando a Boa Notícia da salvação através de 
Jesus Cristo.129 

Os dependentes químicos são seres humanos pecadores e frágeis como eu 

e você, por isso, transmitir a mensagem de Cristo, além de ser uma 

responsabilidade é um privilégio, pois, eles também necessitam do conforto que só 

Deus pode e quer dar a eles através de nós, finaliza Hellwig.130 

 

 

3.1.2 Revista Igreja Luterana 

 

 

Conforme pesquisa realizada, não há artigos que tratam sobre o tema da 

drogadicção na Revista Igreja Luterana, revista teológica oficial da IELB. O fato 

objetivo da ausência de referências bibliográficas na revista, parece demonstrar que 

há uma certa despreocupação com o tema da Drogadicção, que deveria ser um 

tema de interesse no contexto do aconselhamento pastoral contemporâneo. Cabe 

aqui uma reflexão se não seria interessante que tal tema fosse  tratado numa futura 

edição da revista. 

                                                             
129 HELLWIG, M. 2011, p. 30. 
130 Idem. 
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3.2 MONOGRAFIAS – TCC’S – CTP’S DE TEOLOGIA 

 

 

3.2.1 Monografias 

 

 

Em Dezembro de 1983, foi apresentada à Faculdade de Teologia do 

Seminário Concórdia, uma monografia escrita por Wilhelm Frederico Langbehn, 

tendo como tema “Como ajudar pessoas envolvidas com drogas”.131 

Langbehn aborda a problemática da drogadicção de forma geral, expondo as 

causas que levam o individuo a usar drogas bem como as consequências de seu 

uso. Além disso, Langbehn destaca que além de causar problemas para o individuo, 

o uso de drogas também causa problemas na família e na sociedade. Entretanto, ele 

aponta o cuidado pastoral com os drogadictos como uma forma de recuperação, e 

destaca que a igreja precisa ser compreensiva demonstrando amor e cuidado 

pastoral, além de dar auxílio e encorajamento para o drogadicto vencer o problema 

da drogadicção. 

 

 

3.2.2 CTP – Colóquio Teológico Pastoral 

 

 

No ano 2009 foi apresentado ao Curso de Teologia do Seminário Concórdia, 

um CTP escrito por Maiquel Lemes Hellwig, tendo como tema “A fé luterana e o 

                                                             
131 LANGBEHN, W. F. Como ajudar pessoas envolvidas com drogas. 1983. 112p. 

Monografia apresentada à Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia, de Porto Alegre, 
Departamento de Sistemática Prática, em cumprimento aos registros para o grau de 
Bacharel em Teologia. Porto Alegre, 1983. 



38 
 

envolvimento cristão no trabalho com a recuperação de dependentes químicos – 

Amor Exigente”.132 

No CTP, Hellwig faz... 

...uma abordagem sobre o problema da dependência química, 
apresentando o Programa Amor Exigente, e um estudo na doutrina 
luterana sobre o Ser humano. [...] Assim, traz uma ideia geral do que 
é o ser humano, especialmente na visão luterana. Fazendo também 
um contraponto de motivações para o auxilio ao ser humano criado 
por Deus.133 

Como podemos ver, apenas dois trabalhos foram publicados nos últimos 20 

anos. O fato de haver apenas uma monografia publicada em 1983 e haver apenas 

um CTP publicado em 2009 demonstra que não há grande interesse em pesquisar 

sobre o tema da drogadicção, mesmo sendo ele, um tema bastante relevante em 

nossa sociedade, estando também relacionado à família. 

 

 

3.3 PROGRAMAS DA IELB 

 

 

3.3.1 CPT – Cristo para todos 

 

 

CPT é um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que traz 

mensagens através de entrevistas, bate-papo e música. 

                                                             
132 HELLWIG, M. L. A FÉ LUTERANA E O ENVOLVIMENTO CRISTÃO NO TRABALHO 
COM A RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNTES QUÍMICOS – AMOR EXIGENTE. 2009. 39p. 

Colóquio Teológico Pastoral apresentado ao Curso de Teologia do Seminário Concórdia da 
Igreja Evangélica Luterana do Brasil, como requisito parcial para a obtenção do Título de 
Especialista em Teologia: Ministério Pastoral. São Leopoldo, 2009. 
133 HELLWIG, 2009, p. 4. 
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Na edição 22 e 23 deste programa o assunto tratado foi o uso das drogas. 

Nele foram discutidas as causas que levam uma pessoa a se tornar um dependente 

químico, as chances de tratamento e recuperação, bem como o papel da família, da 

igreja, e da sociedade em geral.134 

 Segundo o Rev. Paulo S. Kühl, a dependência química se instala através do 

uso contínuo de uma droga que faz com que o corpo se torne dependente. Essa 

dependência traz consigo sérias consequências, entre elas, a destruição do corpo. 

Conforme Kühl, a destruição do corpo é pecado, de modo que o dependente passa 

a desvalorizar a vida e o corpo que Deus lhe deu para ser templo do Espírito Santo. 

Diante disso, o melhor é buscar tratamento e pedir que Deus o conduza na 

recuperação, destaca Kühl. 

Segundo Kühl, a igreja é um instrumento do Espírito Santo para agir na vida 

do dependente. Além disso, Kühl também enfatiza a importância da igreja como 

comunidade terapêutica, isto é, a igreja como o local onde o dependente possa ser 

acolhido, e possa encontrar auxílio, ao invés de ser marginalizado. 

O Rev. Marcos Schmidt, apresentador do programa, finaliza a edição 

afirmando a certeza do amor de Deus na vida das pessoas atormentadas pela 

dependência química, certeza essa que sem dúvida é a melhor ajuda para o 

tratamento contra as drogas. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus, 

acompanhado das ferramentas que o próprio Deus oferece através da medicina, dos 

médicos, psicólogos, especialistas, sempre será o grande e poderoso remédio para 

qualquer problema. 

 

 

3.4 COORDENAÇÃO DE PROJETOS E AÇÃO SOCIAL 

 

 

                                                             
134 Programa 22 e 23, disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3OlT7SAHZ-w e 
http://www.youtube.com/watch?v=tKgarabY-iU 
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Outra forma de coletar informações de como a IELB está tratando o tema 

das drogas foi entrando em contato com a diretoria nacional da IELB, que indicou o 

Rev. Mario Lehenbauer como porta-voz da mesma.    

Conforme entrevista realizada com o Coordenador de Projetos e Ação 

Social, Rev. Mario Lehenbauer, conclui-se que a IELB reconhece que a drogadicção 

é uma doença e que se constitui num problema social, devido o alto índice de 

pessoas dependentes. 

Segundo Lehenbauer, com relação à prevenção e a recuperação, a IELB 

tem atuado mais na prevenção através do ensino nas congregações, pois, não sabe 

lidar devidamente com o assunto por desconhecimento da gravidade e a 

profundidade do tema.135 Para a recuperação, a IELB recomenda aos familiares, 

dependentes e amigos de dependentes, a participação em grupos de autoajuda. 

Além de entrevistar o Coordenador de Projetos e Ação Social, Rev. Mario 

Lehenbauer, também foi entrevistado dois pastores da IELB que trabalham na área 

da drogadicção. Confira as entrevistas em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
135 p. 45. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho procurou apresentar algumas questões relacionadas à 

drogadicção, que são dilemas com os quais os pastores e aconselhadores irão se 

defrontar, visto que as drogas se espalham cada dia mais e em proporções 

alarmantes, atingindo indivíduos, famílias e também pessoas do meio religioso, 

inclusive nas comunidades cristãs. Nesse sentido, a igreja, como comunidade 

terapêutica, não pode ficar de braços cruzados olhando os dependentes químicos se 

tornando cada vez mais dependentes a ponto de acabarem com suas próprias vidas, 

devendo intervir preventiva e curativamente sobre os que podem se tornar vítimas 

dessa tão grave situação. 

Para isso, foram apresentadas neste trabalho algumas formas existentes 

para lidar com o problema da drogadicção, entre elas os grupos de autoajuda e 

também a religiosidade, que segundo os estudos oferece apoio e reestruturação 

para o dependente, para a família, e também para a sociedade. 

Além disso, foi apresentado o aconselhamento pastoral como uma 

importante ferramenta no trabalho de recuperação de drogadictos. Todavia, o 

aconselhamento também tem seus limites, pois, está fora da atuação pastoral 

indicar medicamentos, tornando necessário o encaminhamento para tratamento 

ambulatorial com profissionais da saúde, numa intervenção sistêmica do problema. 

Verificamos também que a IELB, mesmo com alguns trabalhos na área já 

sendo realizados por pastores, precisaria investir mais na problematização do tema, 

conscientizando pastores, lideranças e comunidades para a importância de uma 

ação preventiva nessa área, bem como desenvolver projetos para ajudar 

dependentes químicos na sua recuperação.  

Diante de tudo o que foi visto ao longo deste trabalho, podemos concluir que 

a religiosidade possui um papel muito importante na recuperação de drogadictos e 

que existem formas ligadas a religiosidade para lidar com o problema da 

drogadicção, promovendo a qualidade de vida e o bem estar do dependente e da 

sua família. 
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ANEXOS 
 

 

4.1 ENTREVISTA REALIZADA COM O REV. MARIO LEHENBAUER, 

COORDENADOR DE PROJETOS E AÇÃO SOCIAL DA IELB. 

 

 

1) Como a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, enquanto instituição, vê o 

problema das drogas?  

 A IELB reconhece, a partir dos conteúdos dos Seminários de Ação Social, 

promovidos pelo Departamento de Ação Social e pela AESI (Associação de 

Entidades Ação Social da IELB) que a drogadição é uma doença e que se 

constitui num problema social, pelo alto índice de pessoas usuárias de drogas no 

país. E, por isso, uma das possibilidades de ação apresentada para as 

congregações colocado nos Seminários promovidos pela IELB é: Alcoólicos e 

drogaditos: encaminhamento à consulta, apoio e orientação à família, 

medicamento, alimentação, encaminhamento à recursos especializados 

(Palestra: Práticas Possíveis - Passos iniciais e o trabalho Institucionalizado, nos 

Seminários de Ação Social promovidos pela IELB). 

2) Devendo ser uma preocupação não só da sociedade, mas também da 

igreja, o que a IELB tem feito para prevenir e recuperar vítimas das drogas?  

Pelo fato de a drogadição não estar somente relacionada a questões 

comportamentais, enfrentamos na igreja o desafio da informação e sensibilização 

dos membros sobre o assunto. Por isso, atuamos mais na prevenção através do 

ensino nas nossas congregações (ensino, confirmatório, grupos de jovens, 

casais e outros). A verdade é que não sabemos lidar devidamente com o assunto 

por desconhecimento da gravidade e a profundidade do tema. Apesar disso, 

algumas ações de capacitação e sensibilização estão sendo oferecidas tanto a 

pastores como a leigos, que poderão auxiliar a amenizar este grave problema 

social. 

3) Há algum curso de formação pastoral na área do atendimento a 

drogadictos promovido pela IELB? 
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No momento, as oportunidades de diálogo sobre o assunto, visando socialização 

de saberes, sensibilização e conhecimento que são os Seminários e Fóruns de 

Ação Social promovidas na IELB através do DAS e AESI. 

4) A IELB tem convênio ou parceria com alguma comunidade terapêutica de 

recuperação de drogadictos no Brasil, ou ela mesma possui uma? O que o 

senhor pensa dessa proposta? 

A IELB, como entidade religiosa, não pode ter convênios com entidades sociais. 

Mas pode atuar concretamente nas comunidades locais, através de suas 

Congregações, oferece auxílio material, emocional e espiritual a tais 

organizações, fazendo doações, visitando e oferecendo pessoal voluntário para 

tarefas necessárias nas Comunidades Terapêuticas. – Atualmente temos 

iniciativas de pastores e congregações da IELB neste sentido. 

5) Sabemos que a IELB tem investido em missão fora do Brasil. Seria 

possível investir sobre uma “missão” aqui mesmo com dependentes 

químicos? 

Essa possibilidade é real.  É um desafio muito grande fundar uma organização 

voltada para essa grande demanda na nossa sociedade, especialmente se 

pensamos em uma entidade que promova assistência, sem assistencialismo, 

autonomia para os usurários e sustentabilidade para tal empreendimento não 

depender de campanhas e ações esporádicas ou, quase que permanentes, para 

seu funcionamento. 

6) Sabemos que a droga acaba com a vida do dependente químico, e 

consequentemente acaba também com a vida da família. Diante dessa 

realidade pergunto, há algum apoio/projeto social que a IELB dispõe para a 

família de drogadictos? 

Acreditamos, por sua história e atuação, em algumas entidades realmente 

eficientes no atendimento a dependentes: recomendamos aos familiares, 

dependentes e amigos de dependentes a participação em instituições como AA 

(Alcoólicos Anônimos), AE (Amor Exigente) e Al-Anon/Alateen (grupos de 

familiares, jovens e amigos de dependentes).  E também incentivamos nossas 

congregações a acolherem estas instituições em seu meio para oferecer auxílio 

em sua atuação, especialmente, na espiritualidade. 

7) Há algo que o senhor gostaria de acrescentar sobre o tema? 
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Gostaria de incentivar a reflexão séria sobre este tema em toda a IELB. Acredito 

que desta reflexão nascerão muitas ações concretas para auxiliar a sociedade no 

enfrentamento deste grande mal que se acomete sobre o nosso mundo 

contemporâneo. Também acredito que é na igreja que se vai encontrar a solução 

para este mal, pois a Igreja de Cristo se preocupa com o ser humano integral, 

físico, mental e espiritual. 

Rev. Mario Lehenbauer – Assistente Social inscrito no CRESS no. 9426 

 

 

4.2 ENTREVISTA REALIZADA COM O REV. PAULO S. KÜHL, PASTOR DA IELB. 

 

 

1) Dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil não é comum vermos 

pastores desenvolvendo trabalhos com dependentes químicos. Diante 

disso, o que levou o Sr. a se envolver com esse trabalho? 

O meu trabalho iniciou em 2007 pela preocupação com os jovens dentro de 

nossas congregações e também por ter um caso de dependência em minha 

família. Percebi que eu precisava me preparar melhor para abordar este 

assunto, e por isso entrei em um curso de prevenção do uso abuso de drogas 

em Novo Hamburgo. Já havia um trabalho de devoções em uma casa de 

recuperação que era feito pelo meu colega Adalmir, mas a partir daquele ano, 

iniciei um trabalho semanal na Fazenda Despertar, em Lomba Grande. Entrei 

como substituto da pessoa que era responsável pelo trabalho de espiritualidade 

na casa. Esse trabalho continua até hoje, mas apenas uma vez ao mês. 

2) Sabemos que as drogas destroem a vida do dependente químico. Como 

tem sido o trabalho de recuperação desenvolvido pelo Sr.? 

Duas formas gerais, mas basicamente é um trabalho de encaminhar.  

1) Fora da Fazenda tento sempre, pelo aconselhamento do adicto e da família, 

encaminhar às fazendas, clínicas, caps, psicólogos, para uma recuperação. 

Cada caso é um caso, então o encaminhamento é feito de acordo com a 

necessidade e o grau de dependência.  

2) Dentro da Fazenda Despertar, onde eles utilizam o tripé Trabalho-Disciplina-

Espiritualidade, meu trabalho é na espiritualidade, ou seja, apresentar subsídios 
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aos dependentes da problemática da dependência (pecado e necessidade de 

perdão) e demostrar o perdão oferecido por Jesus àqueles que estão 

procurando recuperação. Aqui se oferece uma vida nova em Cristo. Isso é feito 

através de música, filmes, debates, palestras, etc. 

3) Como o dependente químico tem reagido ao saber que independente da 

situação, Deus não o abandona e está sempre disposto a ajudá-lo, dando 

uma nova vida por intermédio de Jesus Cristo? 

Para alguns é uma grande surpresa, pois estão totalmente caídos, expostos, no 

fundo do poço mesmo, sem acreditar em algum tipo de ajuda vinda de Deus. 

Isso se dá pela culpa, pelo mal que fizeram a si mesmos e também 

(principalmente) às famílias. Quando eles entendem que, através de Jesus, 

podem começar uma vida nova, sem dependência de álcool e drogas, a 

recuperação efetiva se inicia. Temos belos exemplos que podemos encontrar 

nas Comunidades terapêuticas (Fazenda Despertar é uma delas), pois elas 

usam o tripé trabalho-disciplina-espiritualidade. Se quiser alguns exemplos da 

Fazenda Despertar e também Fazenda Recomeçar, podes assistir aos 

programas CPT sobre dependência química – Programa 22 e 23 – 

http://www.youtube.com/user/ProgramaCPT/videos 

4) As drogas também destroem a vida da família do dependente químico. 

Existe algum trabalho, ou apoio voltado para a família? 

Sim, existe. Ministrado por alguém da IELB, que eu conheça não, embora alguns 

utilizem o espaço físico de algumas congregações, mas muitos grupos existem 

sim. A família é co-dependente, sofre também e às vezes até muito mais, por 

isso precisa de auxílio. Dentro da Fazenda Despertar, o 1º domingo é voltado a 

família, onde algumas vezes também já fui convidado a falar. As fazendas e os 

grupos de recuperação se preocupam e fazem trabalhos com familiares, o que é 

de vital importância, pois as famílias também estão doentes. 

5) O que o Sr. diria para alguém que está interessado e deseja se envolver no 

trabalho com dependes químicos?  

Estude bastante sobre o assunto, pois todos os dias temos novidades. 

Dedicação e preocupação com estes que são seres humanos, criaturas, que 

precisam de ajuda. E o mais importante: ore bastante pedindo sabedoria, 

perseverança, pois 90% dos que te ouvem vão voltar a usar drogas, por isso, às 

vezes esse trabalho traz frustrações. Mas, se estivermos bem convictos de que 
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é fundamental ir atrás destas “ovelhas perdidas” que são os dependentes, com 

toda a certeza Deus irá trazer grandes alegrias ao trabalho.    

 

 

4.3 ENTREVISTA REALIZADA COM O REV. MAIQUEL HELLWIG, PASTOR DA 

IELB. 

 

 

1) Dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil não é comum vermos 

pastores desenvolvendo trabalhos com dependentes químicos. Diante 

disso, o que levou o Sr. a se envolver com esse trabalho? 

Acho que o que melhor descreve o motivo inicial do meu envolvimento, foi 

a necessidade de uma família que estava com uma situação de dependência 

química. A partir daí, posso com toda a tranquilidade dizer que é Deus quem tem 

me empurrado a cada dia a continuar realizando este trabalho, pois por minha 

vontade humana e natural eu já teria desistido há muito tempo diante das 

inúmeras dificuldades que a cada dia surgem. 

2) Sabemos que as drogas destroem a vida do dependente químico. Como 

tem sido o trabalho de recuperação desenvolvido pelo Sr.? 

Na verdade o meu trabalho é com o apoio a recuperação. Trabalho diretamente 

com a parte de aconselhamento e fortalecimento espiritual dos dependentes 

químicos em recuperação. É algo muito gratificante quando podemos ver alguém 

modificando seus comportamentos e atitudes diante da percepção do amor de 

Deus e do perdão deste. 

A minha intervenção no tratamento acontece com Reuniões semanais e um 

culto mensal onde assistem os que fazem o tratamento e seus familiares. 

3) Como o dependente químico tem reagido ao saber que independente da 

situação, Deus não o abandona e está sempre disposto a ajudá-lo, dando 

uma nova vida por intermédio de Jesus Cristo? 

Por incrível que pareça, num primeiro momento isto é uma grande surpresa 

para eles, e na verdade eles tem uma dificuldade muito grande de aceitar este 
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perdão gratuito, afinal vivemos em mundo onde nada é de graça, e a grande 

maioria das religiões do mundo ensina o fazer para receber algo de Deus. 

Porém no momento em que há esta percepção a busca pela mudança e a 

gratidão a Deus é algo buscado incessantemente. 

4) As drogas também destroem a vida da família do dependente químico. 

Existe algum trabalho, ou apoio voltado para a família? 

Diretamente nas comunidades terapêuticas não há este trabalho, este acontece 

através de grupos de mutua ajuda como o Amor Exigente, porém sempre me 

coloco à disposição das famílias para auxiliá-las. Acontece em muitos momentos 

de famílias me procurarem e haver a intervenção direta. 

5) O que o Sr. diria para alguém que está interessado e deseja se envolver no 

trabalho com dependes químicos? 

É algo muito gratificante, e muito gostoso de fazer, porém é muito complicado, 

especialmente pela aceitação da Igreja deste trabalho, e do apoio especialmente 

em estrutura de trabalho. É uma luta quase que solitária, onde a recompensa é a 

tranquilidade de saber que se está fazendo a Verdadeira vontade de Deus e 

chegando com o Seu amor àqueles que realmente estão necessitados e 

sedentos dela. O que posso dizer é: Vai em frente, muitas pessoas estão 

precisando de você. 

 


