
  
 
 
 
 
 
 
 

DDrrooggaass  --  BBuussccaannddoo  aajjuuddaa..  
Pr. Norberto C. Marquardt

 
"Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. A 
escuridão que os cerca eu farei virar luz"  
Isaías 42:16 
 
De repente, estamos diante de um fato: há um drogado na 
família. Ou um amigo. O que fazer? Como ajuda-lo? 
Compartilhamos com você alguns caminhos: 
 
Primeiro passo: não esconder o fato. Um passo importante para 
a recuperação é que o consumidor de drogas assuma a 
responsabilidade de seus atos e tenha força de vontade para 
solucionar o problema. Encobrir o fato não resolve. 
 
Segundo passo: buscar ajuda. É muito difícil alguém sair das 
drogas por si só. Precisará de ajuda para vencer as drogas. É 
preciso consultar pessoas especializadas: médicos, psicólogos, 
orientadores, orientadores, pastores, centros de reabilitação e 
outros. 
 
Terceiro passo: não desesperar-se. Seja calmo, paciente e 
otimista. Existem avanços e retrocessos. Não trate o drogado 
como um criminoso, nem como alguém de quem se deve ter 
pena. Esta pessoa precisa confiar em você. É preciso 
perseverança para ajuda-la. A recuperação pode ser um longo 
processo. 
 
Quarto passo: oferecer alternativas para substituir as drogas. É 
preciso incluir atividades concretas que a pessoa possa fazer 
para sentir a satisfação de poder viver e sentir-se bem sem o 
consumo das drogas. Mostre-le um novo modo de encarar a 
vida, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Será de grande 
ajuda o dependente da droga saber que algué se preocupa com a 



sua saúde e, sobretudo, com a sua situação espiritual. Aquele 
que quer vencer as drogas precisa saber que Jesus morreu na 
cruz para esquecer e perdoar todos os pecados que você 
cometeu. 
 
Deus nos diz: "Guiarei os cegos por um caminho que não 
conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A 
escuridão que os cerca eu farei virar luz, e aplanarei os caminhos 
ásperos... Eu lhe ensinarei o caminho por onde deve ir; vou guiá-
lo e orientá-lo..."  
 
Diante desse amor tão belo, todos poderemos dizer: "Este Deus 
é o nosso Deus para sempre, Ele nos guiará eternamente".  
 
Creia nisso. Amém. 
Pr. Norberto 
 
Fonte: http://www.ministerioapoio.org.br/mostra_artigo.asp?ID=564  

   


