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A droga é um mal, e ao mal não se dá trégua (S. João Paulo II) 

 
Para início de conversa, convém definir o que é Prevenção. Podemos dizer que ‘Prevenir’ é a ação de 
antecipar, visualizar, socorrer, cuidar antes que alguma coisa aconteça. No caso da dependência química, 
‘‘Prevenir” é antecipar que jovens ou adolescentes, adentrem pelo caminho das drogas, seja de uso 
recreativo, exagerado ou abusivo ‘de substâncias’ lícitas (álcool/cigarros) ou ilícitas (maconha, cocaína, 
crack, etc) quase sempre com consequências desastrosas, tanto para o dependente como para seus 
familiares.  A dependência é uma doença incurável e progressiva e a família também fica doente 
(Codependência).  
 
Posto isto, devemos acrescentar à definição genérica acima, alguns conceitos importantes que darão 
sustentação à argumentação acima. Me apoio no conceito de Proteção, como argumento inicial. Proteger 
tem como objetivo prevenir de ‘situações de risco’, neste sentido, os CRAS atuam muito bem na chamada 
‘prevenção primária’, especialmente à população que vive em situação de vulnerabilidade. Os CREAS, que 
atuam na proteção especial, estão vinculados ao sistema de garantias de direitos, quando estes são 
violados: violência física ou psicológica, abuso, abandono etc., sendo que é mais uma atuação em rede: 
Poder Judiciário, MP e Conselhos Tutelares, entre outros. E ainda temos a ajuda importantíssima das 
Psicoterapias, o acompanhamento psicológico e o apoio dos Grupos de Autoajuda, como é o caso da 
Pastoral da Sobriedade da Igreja Católica, os AAs e outros grupos de igual finalidade.  
 
Nenhuma Prevenção se consolida de forma eficaz se antes não passar por uma análise, um diagnóstico 
situacional - uma forma de leitura da realidade. Pressupõe-se atenção especial ao público alvo, devendo 
analisar sobre prevalência e incidência. Assim, será possível distinguir questões de vulnerabilidade do 
público alvo e a quais tipos de drogas este público está mais susceptível. Só como alerta, alguns anos 
atrás foi mateira na revista VEJA nº 695, que no mundo morrem mais de 3 milhões de pessoas pelo 
consumo de álcool (e pressupõe-se que hoje nada melhorou, até pelo contrário, motivado pela Pandemia e 
outros fatores circunstanciais). O Brasil tem um número de alcoolistas estimados em 10% da população 
(mais de 20 milhões). O alcoolismo mata 32 mil pessoas por ano no Brasil; destes, 60% só no trânsito, sem 
falar em outras formas de violência, homicídios etc, tendo como causa o consumo do álcool. O Espirito 
Santo é o estado com mais mortes em decorrência do uso abusivo de bebidas alcoólicas – segundo estudo 
publicado pelo Centro de informações sobre Saúde e álcool (CISA).  A Pandemia, por efetividade ou 
apenas por medo, aumentou drasticamente estes números, seja das drogas ilícitas, seja das lícitas, assim 
como a violência doméstica, os estupros, os homicídios, entre outros. 
 
A Pastoral da Sobriedade, como ação específica da Igreja Católica, nas cinco frentes de atuação, tem na 
Prevenção a compreensão da melhor forma de agir, e na Recuperação, através de seus GAA (Grupo de 
Autoajuda), uma maneira pedagógica altamente eficaz, na vivência semanal dos 12 passos, quando diz: 
‘evite o primeiro gole’, e ‘Só Por Hoje, Graças a Deus’.  
 
Entre os dias 19 e 26 de junho, vivenciamos a Semana Nacional sobre Drogas onde a Pastoral da 
Sobriedade tem sempre um destaque especial fazendo uma reflexão sobre a PREVENÇÂO ÀS DROGAS, 
promovendo Palestras nas Escolas e nas comunidades e outras reflexões sobre o tema como, também, 

participando dos Conselhos Municipais sobre Drogas (COMADS). Procure na sua Paróquia a Pastoral 
da Sobriedade. Juntos nós conseguimos vencer esse desafio!  
Sobriedade e Paz, Só por Hoje Graças a Deus. 


