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Curitiba, 17 de junho de 2020 

Sobriedade e Paz! 

 
Nota sobre a Semana Nacional Sobre Drogas 

 
Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime(UNODC), uma pesquisa realizada com 

dados novos e mais precisos revelaram que as consequências adversas para a saúde, decorrentes do uso 

de drogas são mais severas e generalizadas do que se pensava anteriormente. Globalmente, em torno de 35 

milhões de pessoas sofrem de transtornos ocasionadospelo uso de drogas e necessitam de tratamento. 

 

Qual seria o papel da nossa Igreja diante desse cenário, no qual o Brasil faz parte? O que de fato estamos 

contribuindo para chegar antes da dependência ser instalada em nossas famílias? Como diminuir o quadro 

de vulnerabilidade presente na nossa Comunidade, Cidade, Diocese? 

É preciso atuar urgentemente e de forma eficaz na Prevenção ao uso abusivo de álcool e outras Drogas nas 

nossas Comunidades, fortalecendo os fatores de proteção para assim diminuir os fatoresde risco do 

consumo. 

 

A Pastoral da Sobriedade – Organismo da CNBB, com mais de1.400 grupos de autoajuda no Brasil tem sido 

uma das respostas concretas na Prevenção e Recuperação, com uma ação missionária junto às famílias que 

sofrem decorrente do uso de álcool e outras drogas.  

 

Tendo em vista a Semana Nacional Sobre Drogasde 19 a 26 de junho, vimos a necessidade de reforçar o 

papel importante da nossa Igreja em Promover, Incentivar e Fortalecer as ações preventivas destinadas à 

diminuição dessa demanda. 

Neste ano de 2020, lançamos corajosamente a Campanha Nacional com o tema: “Sobriedade, 

compromisso de amor.” Tendo como lema: “Amai-vos, também uns aos outros.” (João, 13,34) 

 

Não podemos participar da vida de Cristo, sem participar da vida do Irmão. Nossa missão é evangelizar, 

apresentando o amor incondicional, gratuito e misericordioso do Pai. É éesse amor que desperta em nós o 

desejo de fazer dos excluídos os nossos preferidos. O AMOR nos aproxima, transforma e previne dos males 

que uma dependência química pode causar.  

 

Faça parte dessa campanha! Promovam em suas Pastorais, Organizações, Escolas, e ou grupos ações que 

visem reforçar os vínculos familiares eafetivos. Resgatem a JUVENTUDE que sempre foi estabelecida como 

prioridade na maioria de nossas dioceses. Cativem as crianças, conheçam seu universo, reforcem sua 

autonomia, estabeleçam papeis paternos claros com limites e valores éticos. Divulguem informações que 

promovam conhecimentos e não mitos. Somos o maior canal de PREVENÇÃO; façamos anossa parte! 

 

Que Deus nos ajude, mesmo nesse tempo de pandemia, em isolamento social pelo Covid-19 a chegarmos 

de forma organizada e sóbria nos lares a fim de provocar questionamentos quanto ao modo em que estamos 

construindo nossa passagemaqui na Terra. Que uma Vida Nova seja alcançada, só por hoje, graças a Deus! 

 

Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a Sobriedade! 

 
Coordenadora Nacional da Pastoral da Sobriedade 


