
DIANTE DO FLAGELO DA DROGA 
 

As noticias destes últimos dias colocam nossa cidade em foco por conta das pessoas em situação de 
rua, quer adulta, jovem ou infantil, que vive o flagelo da droga. A pergunta é sempre a mesma, o que se pode 
fazer. E a cada momento a busca desesperada por  encontrar saídas para esta dura realidade. As causas para 
esta situação são apontadas na sociedade como múltiplas, multifacetadas e já bem conhecidas. Porém, a 
lentidão em colocar em prática as soluções já tantas vezes delineadas e, ainda, a ausência de cumprimento do 
que nos é proposto pela legislação por parte do poder público ao longo de décadas faz chegar a este drama 
hoje vivido e sentido por toda a população. Já a Campanha da Fraternidade de 2001 -Vida sim, drogas não- 
discutia esse grave problema a partir da contradição entre nosso sonho de vida plena, prazerosa, harmoniosa, e 
a dura realidade cotidiana marcada pela competição de todos contra todos.  

No mundo atual, as drogas continuam a encontrar facilidade generalizada de circulação. Estão 
presentes por toda parte: nas sociedades subdesenvolvidas – com estruturas injustas e geradoras de exclusão - 
e nas sociedades industrializadas, com mentalidade materialista e hedonista e exacerbado consumismo, que 
costuma levar as pessoas às frustrações e estresse, freqüentemente enfrentados com o uso de drogas, em 
atitude de fuga e compensação... 

Ao menos, parece que muitos concordam que ao provocarem dependência, as drogas tornam-se uma 
doença da sociedade atual, atingindo principalmente os indivíduos menos protegidos ou em condições 
psicológicas fragilizadas. 

Mas para além de todas as discussões, fica sempre a pergunta: o que fazer e como fazer? 
 O amor gratuito de Deus desperta a solidariedade com o mundo e com a humanidade, fazendo dos 
excluídos os preferidos. O testemunho de Jesus, que veio para salvar quem está perdido, impulsiona na 
direção daqueles que se encontram em situação de risco social. 

Crendo firmemente que, no Reino de Deus, o maior é o que serve e lava os pés, e motivados pelo jeito 
de agir de Jesus, muitos em nossa sociedade procuram ser abertos e cordiais, prontos a dar o primeiro passo e 
acolher, com bondade, respeito e paciência. 

Em nossa Arquidiocese são tantos os grupos que já tentam dar uma resposta a esta situação: Pastoral 
da Sobriedade, Comunidade de Emaús do Banco da Providência, Comunidade Bethania, Comunidade 
Católica Shalon, Comunidade Católica Maranathá, Toca de Assis, Grupo Amor Exigente, Comunidade O 
Caminho, Comunidade Aliança de Misericórdia, Pastoral do Menor, Fazenda Esperança e muitos outros. Sem 
falar dos grupos de auto-ajuda (AA,NA,AL-Anom...) que agem em nossas comunidades Paroquiais. Todos com 
o intuito de mostrar a vida como caminho da esperança.  De mostrar em que consiste a verdadeira felicidade, o 
verdadeiro sentido da vida.  

Diante da realidade hoje vivida, somos todos chamados a somar esforços e descobrir o que cada setor 
com sua competência pode e deve fazer. Certamente que nossas Paróquias, continuando sua missão, têm uma 
imensa possibilidade de atuar na prevenção, no acolhimento dos fragilizados e de seus familiares. Com as 
bênçãos de Deus, mãos a obra. 
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