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Começaremos contando uma história: 
 

Era uma vez...  
Um indivíduo que tinha de tudo para se desenvolver 
saudavelmente. Uma família problemática, porem 
lhe amava, não havia muito conforto, porem, o 
básica não lhe faltava, suas necessidades eram 
atendidas na medida em que crescia, seus 
pensamentos e seus sentimentos cresciam também, 
mas, em meio ao caminho, algo aconteceu, mudou 
seus valores, mudou sua concepção da vida, e 
aquele jovem promissor se revoltou, tornou-se um 
velho problemático e com seu novo estilo de vida de 
desafiar, de se aventurar, viver freneticamente, 
acreditando que a única maneira das coisas 
funcionarem e darem certas, era sua própria 
maneira de viver. Só existia uma forma de fazer as 
coisas, a sua! Ele passa a maior parte do tempo 
desenvolvendo seus planos, e fazendo de tudo para 
realizá-los, não importando com o preço que se 
pague. Passou mais tempo pensando em si mesmo, 
do que nos outros. Seus planos faraônicos os 
seguiam, junto com suas frustrações que passaram 
a ser constantes. Não suportando a dor dos 
desalentos da vida, passou a caminhar em trevas e 
obscuridades, experimentando viagens 
desagradáveis e horripilantes, agora ele prejudica a 
si e a outros para obter sua própria satisfação, não 
confiando mais em ninguém. “Tudo que eu quero, 
eu consigo”, esse era o pensamento e baseava-se 
nesse proposito de vida, fazendo inimizades, 
distanciando-se de pessoas queridas e aliando-se a 
pessoas perigosas. E zaz!!! atingiu sua queda moral, 
sua falência espiritual e uma doença sentimental. 
Aprendeu que a vida não é da sua forma, e sim na 
forma que a vida é. 
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À Princípio: 
De certo que não queremos dizer quem é ou deixa de ser um ser afetado por tais 
comportamentos e sentimentos descritos nesta literatura. Nosso maior objetivo, é 
que essas informações sirvam de conscientização e apoio para todos aqueles que 
buscam compreensão, atingindo maturidade, tornando-se um multiplicador. 
 
Nota do autor: 
Este livro foi desenvolvido, através da pesquisa de observação, da experiência nos 
grupos de apoio, das literaturas sobre dependência psicoativas, nas Escrituras 
Sagradas, na Organização Mundial da Saúde, na própria trajetória de vida, na 
vivência dos companheiros em recuperação e naqueles que ainda sofrem nos 
becos, bares e hospitais, afastados de um caminho da verdade, da justiça, da 
cidadania, dos direitos humanos, longe de suas próprias vidas.  
 
Dedicatória: 
Dedico a todos que pelejam nos caminhos da recuperação, da qualidade de vida. 
Que este possa auxiliar no tratamento diário de quem precisa de ajuda, que 
sobrevive em suas 24 horas de abstenção total do uso, a qualquer alteração de 
humor e a uma busca do seu despertar espiritual.  

 
UM 

Sobre a Adicção. 
 
Adicção é o termo usado para os indivíduos que possuem ou respectivamente 
identificam-se em com humor alterado pelo uso de alguma substância, seja ela 
qual for, ou, pelo processo de desvio de caráter intencional, levando ao processo 
degradativo. Adictos são aqueles, escravos das vontades, atitudes, sentimentos, 
ações, reações, comportamentos destrutivos, e que, tenha sua vida levada a uma 
vontade geralmente de matar ou morrer, do tudo ou nada.  
 
A adicção se caracteriza também, por uma vida em ruínas emocionais, decadências 
e perdas de controle, cheia de obsessões e compulsões, entre crimes e 
deslealdade. Essa é a descrição de uma doença perversa, que não escolhe de 
quem vai cobrar, e, se ao menos um pouco vai sobrar. 

 
DOIS 

Sobre o indivíduo afetado. 
 

O ser afetado é todo aquele que se torna obsessivo e compulsivo (abusos de 
drogas lícitas ou ilícitas, remédios, jogos, comidas, depressões, ativismo, sexo, 
egoísmo, avareza entre outros sentimentos destrutivos) prejudicando a si e aos 
outros para obter resultados positivos e satisfação de vontades próprias. A adicção 
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está relacionada clinicamente e diretamente com: as doenças psicoativas, os 
transtornos bipolares, transtornos compulsivos e obsessivos, os neuróticos, os 
depressivos, os maníacos, os de duplas personalidades, paranoicos e 
esquizofrênicos.  
 
“Posso até conviver com minhas manias e vícios, mas tenho que saber que não é 

natural”. 

 
Sabemos: O que é natural? O que é social? E o que é espiritual? 
O ser afetado, costumeiramente se desenvolve com um caráter bizarro, infantil e 
defectivo, que precisa ser tratado para desacelerar a marcha da doença, nos vícios 
e nas compulsões, ora, levando em consideração à qualidade de vida como meta e 
objetivo inicial.  
 
O indivíduo imaturo, quando não realizado suas vontades, e ou contrariado, se 
sente desiquilibrado, logo, desistindo de tudo e causando o isolamento. 
 
Do por que e aconteceu comigo! São respostas pragmáticas e quase inexplicáveis, 
alguns sintomas se manifestam ainda bem jovem na vida de um indivíduo, 
supondo assim, sua hereditariedade, porem, não justifica seu desenvolvimento na 
vida adulta.  
 
A hereditariedade não será discutido, porem, é sabido que a carga genética de 
DNA, podem estar relacionada, bem como, as escrituras dizem de uma maldição 
hereditária.  
 
O ser que adquire essa doença tem algumas áreas de sua vida afetadas, tais 
como: espiritual, emocional, psicológica, social, intelectual ente outras. Algumas 
dessas áreas, o tempo será seu próprio remédio, porem, em outras áreas, exigirá 
ações, atitudes e exercícios, para alcançar tais resultados positivos, minimizando 
os danos.  
 

“Algumas respostas, somente aparecerão diante da oração e reflexão.” 
 
A oração, é a profissão da fé, não é um ato religioso, é sim, um sistema simples de 
comunicação, para nos ligarmos a um poder que é e está superior a nós, 
entretanto Ele não é orgulhoso. É inexplicavelmente é amoroso, no qual será o 
nosso maior ajudador, o nosso mestre, o nosso norte, a nossa referência sobre 
parâmetros de retidão e justiça. Um novo modelo de caráter. 
 
Obteremos resultados positivos e uma sensação de conforto, com essa 
ferramenta: A oração.  
A oração é praticada e exercitada diariamente, é um caminho seguro e confiável, 
ora, já que nos encontramos anteriormente perdidos, fruto de uma vida sem 
regras e indisciplinada (fale com seu poder superior, agora, através de uma 
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conversa, ou em pensamento, dizendo: como se senti nesse momento) (Pausa 
para praticar a oração). 
 
Um dos grandes motivos do quais nos tornamos infantis e destrutivos, numa vida 
adulta, se da ao fato, de nos distanciarmos da verdade e do caminho da justiça. 
Resumidamente: É o dano causado por nossa separação de Deus. 
 
“A parte espiritual vem em primeiro lugar”. Numa recuperação, se aproxime de 
Deus, conheça a Deus, tenha um relacionamento saudável e compreensivo com 
Deus, mostre seus propósitos, e Deus revelará os caminhos para os quais 
deveremos seguir.  
 

“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará.” 
         Salmos 37.5 

 

Pedir ajuda, acreditar que existe uma solução, e 
confiar em alguém. Um grande passo na 
mudança de vida, no estilo de vida, na conversão 
dos caminhos. 
 

Trabalhando a favor de uma boa recuperação (no qual entenderemos assim: 
recuperar a ação, disciplina de vida e uma espiritualidade), precisaremos de 
“aceitação”. E o que é aceitação? Aceitação é o efeito da compreensão, 
juntamente com a humildade. E o que é humildade? Humildade é o ato de 
reconhecer erros e acertos, julgando a nossa própria realidade, ao qual vivemos e 
não queremos.  
Esses princípios de programação terapêutica, produzirá o efeito da fé cristã, em si, 
portanto o processo inicial da aceitação, o reconhecimento de um fundo de poço, 
de uma derrota, não se tornará um completo desastre. Sua rendição e o seu fundo 
do poço, servirão como um trampolim para o sucesso. 

   
TRÊS 

Não se deprecie, e nem viva falsa modéstia. 
 

“Seja sempre verdadeiro com seus sentimentos e honesto com sua maneira de 
viver”. 

 
É difícil conviver e ou aceitar a situação de que a adicção também faz parte das 
nossas vidas, porem, o pior de todos os sentimentos, é quando identificamos os 
sintomas é o “negamos” de fato. E o que é negação? A negação é simplesmente 
se afastar do correto ou desviar a atenção do problema, não reconhecendo as 
consequências destrutivas, reações negativas, causadas por algum problema, 
decorrente aos comportamentos, e transferindo para outras pessoas que nos 
cercam.  
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A negação é o fato de não aceitar que agimos de forma erronia e esquisita, 
quando estou alterado ou quando estou querendo algo para meu próprio 
favorecimento, evito assim qualquer conselho ou ajuda, afastando as pessoas.  E o 
que anula a negação? Um dos fatores curativos da negação é a aceitação.  
 

(aceitação = compreensão + humildade). 
 
Um dos princípios de aceitação é “examinar-se”, talvez seja a chave desta 
literatura. E como faze-lo? Iremos fornecer informações de auto-identificação de 
um perfil adictivo de um ser doentio e mimado que alguns diriam: Um grande 
garoto mimado! Esse é o indivíduo que leva sua vida com irresponsabilidade e vive 
no mundo mágico de Óz (fantasias, personalidades, máscaras), infantilismo (perfil 
de caracteres infantis, na vida adulta), ou simplesmente, síndrome do peter-pan, 
(característica do ser, que acredita que não crescerá), permanecendo imaturo em 
suas tomadas de decisões, acreditando em si próprio, resumindo: Tudo gira em 
torno do seu próprio umbigo (egocentrismo). 
 

“Examinai-vos, pois o homem a si mesmo... 
       (1Co 11.28a)”.  

 
Esse fragmento das escrituras nos recoloca numa 
direção no qual “eu” terei que refletir, primeiramente, 
é perceber se estou satisfeito com os resultados do 
modo de vida que estou levando. 
 

Uma saudável introspecção, onde posso relembrar, lembrem-se sempre, relembrar 
e não viver o passado. 
Estudar o passado será útil, vive-lo novamente não. As confissões dos pecados e 
culpas, entendidos como erros e desvios de caráter, já servirão como grande passo 
para um contato com um poder superior, assim, maior do que a nossa adicção. 
Progredindo ao nosso despertar espiritual. 
 

“E eu te responderei, porque Deus e maior do que o homem.” 
                                                                             Jó (cap. 33.12b) 

 
“Assim sendo, aceitando ou não lembre-se: só podemos tratar algo em nossas 
vidas, quando descobrimos a sua existência”. 
 
A adicção e tão profunda quanto misteriosa, por tais motivos não descartamos 
nenhuma possibilidade, nem do mundo mortal, nem do espiritual, nem do físico, 
nem do sobrenatural. Só pedimos que esteja disposto, para fazer o que for 
necessário, não desanimes, tendes bom animo. 
 

“Não to mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo; não pasmes nem te espantes, 
porque o SENHOR teu Deus, é contigo, por onde quer que andares.” 

(Js.- 1.9) 
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Essa declaração de nosso apoiador, nosso ajudador 
e porque não facilitador, que nos ajudará nessa 
caminhada de recuperação, nos garante total apoio 
e perseverança em nosso desejo de mudança. 
 

Pediremos ajuda à Deus, aos nossos companheiros, aos nossos familiares, aos 
nossos amigos, aos nossos terapeutas, aos nossos lideres espirituais, todas vez 
que precisarmos de ajuda. 
 
Estamos preparados e precisamos de uma vida melhor, e para isso, farei o possível 
em minha recuperação, e na minha concepção adquirida nesse estudo, que o 
impossível, deixarei para Deus faça. Ele controlará a minha vida e minhas 
vontades, partir do momento que entregar e confiar nele. 
 
Orações de suporte 
 
Oração da Serenidade: Concedei-nos Senhor, a serenidade necessária para aceitar 
as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que 
podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. 
 
Oração do Pai nosso: Pai nosso que estais no céu, santificado seja Teu nome, 
venha nós e Teu reino, seja feito a Sua vontade, assim na terra como no céu. O 
pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos nossas dívidas, assim como 
perdoamos nossos devedores. Não me induzas a tentação mas livra-nos do mal. 
Pois seu é o reino, poder e a glória para todo o sempre. Amém.  
 
Lembre-se: Nem só porque, adotamos um mestre, deveremos deixar que 
o faça tudo, pois seria uma irresponsabilidade e irresponsabilidade faz 
parte da adicção. 
 
Por se tratar de um estudo para a cristandade humana, posso dizer: Jesus é o 
Doutor e o principal Terapeuta, nessa nossa jornada em recuperação e nos 
prescreve: 
 

“ Não necessitam de médico os sãos, mas sim, os que estão enfermos. 
Eu não vim chamar os justos, mas sim, os pecadores em arrependimento.”  

       (Lc. 6: 31-32) / (Mt. 9.12.13) 
 

Acima de tudo, contamos com a compreensão de 
Deus, Ele é realmente maravilhoso, pois percebe a 
minha fraqueza, traduz num ato doentio do ser 
humano e nos possibilita a um tratamento. 
   

“Coragem é um copo, onde se toma atitude.”  
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Essa reflexão nos remete a pensar na oração da serenidade e no abrir mão de 
muitas coisas que ainda fazem parte do nosso dia-a-dia, quando eles me fazem 
mal, por isso solicito coragem e determinação, para examinar, orar, refletir, pedir 
ajudar e ter o poder da decisão, torcendo que ficará tudo bem no final. 
 
Abrir mão significa abandonarmos práticas e atitudes que nunca fazem bem pra 
nós (velhos hábitos, velhos lugares, velhas amizades, velhas idéias), mas, 
continuando por quais motivos, a praticá-las, torno a ser insano e sozinho não 
conseguirei abandona-los. 
 
“Aceitar ajuda para iniciar uma transformação requer paciência, pois é um período 
transitório e confuso onde pesamos e confrontamos antigos valores: moral, social, 
profissional e religioso”. 
 
Não se coloque como um rebaixado, apenas estimule e se discipline a reconhecer, 
é através de suas proclamações, que surte o efeito do reconhecimento e auto-
analise verdadeiro. 
 

“Entrega teus caminhos na mão do Senhor, e ele te ajudará.” 
                 (Sl. 27.5) 

 

Quando entregamos algo a alguém, de modo geral, 
é pela confiança nesse alguém. Nesse verso acima, 
somos intimados para que possamos contar com um 
poder superior as nossas dificuldades, seja ela qual 
for, no auxílio, na ajuda, de forma incondicional, 
sem cobrança e favores. 

 

“A rendição é o nome do filme.” Abaixar as guardas, aceitar a derrota, carregar a 
cruz, parece complicado, e até podemos pensar assim: “Eu derrotado, saí fora!”, 
porem a rendição é um treino e devemos praticá-la. “Bem aventurado vós, que 
agora chorais, porque haveis de rir.” (Lucas 6:21), abrir mão nesse momento do 
que nos fazem mal, ajudará a buscar novas visões e ópticas de visualizar a vida, e 
compreende-las. Não o que tenha que abandonar meu emprego, falar mal da 
minha família e por fogo em minha casa, mas se for necessário para sentir-se bem 
seguindo o caminho da justiça e da serenidade, faça-o. Meça a justiça! 
 

“O que não tem solução, solucionado está.” 
 
Agora, partiremos do principio, de que situações que passaram, já foram 
resolvidas, que não há nada que possa fazer para alterá-las, sendo, que a melhor 
maneira de conviver com as perdas e prejuízos e esquecendo-os. Apenas estude, 
investigue quais foram os sentimentos, que lhe causaram o sofrimento. 
 
Numa recuperação, temos uma missão de descobrir o que Deus quer de nós, essa 
é uma boa responsabilidade inicial, para trocarmos por nossas culpas. Entregar 
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nossas dificuldades a Ele, é a melhor opção, pois não temos que administrar nosso 
passado e nossas fraquezas nesse momento, temos responsabilidades do 
tratamento somente. 
 
Agora já podemos assumir que acreditamos em algo ou alguém, e esse é superior 
a nos e as nossas fraquezas, não é vergonha e sim um bom desfecho para 
entendermos alguns mistérios da vida. 

 
“Esqueça os prejuízos!” 

 
Esse exercício mental nos ajudará a nos afastar dos problemas e focalizar o nosso 
principal motivação: A recuperação. 

 
“Estude sua dor hoje, para que amanhã não torne ressentimento.” 

 
Faremos o exercício de descobrir nossas fraquezas, rendermo-nos, e assim 
entregaremos nossas dificuldades à esse Deus que hoje, nos oferece a ajuda que 
precisamos. Esse exercício é diário, podendo ser partilhado e ou conversado com 
nossos amigos e parceiros de recuperação, pessoas de confiança. Alem do mais se 
ainda não estou pronto para partilhar, posso me confidenciar, sendo que 
responsabilizo-me em escreve-lo, pois, a entrega é total, não a perda e nem 
barganha. 
 
Entregue seus caminhos e suas vontades para Deus, siga em frente para 
recuperação. – Crescimento espiritual, profissional e intelectual. 
 

Seja feita a Tua vontade... 
           (Mt 6:10) 

 
E não mais a minha vontade... estarei disposto a 
confiar nas pessoas que queiram me ajudar, e 
serei mais voluntário e generoso comigo mesmo. 

 
...não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a 

vontade de Deus. 
                              (1Pe 4:2b) 

 
Se você vive fazendo suas vontades, perceba-as se 
elas te levaram a uma vida plena de amor e 
consciência,  se você não teve boa experiência de 
vida, convido você a deixar que seja feita a 
vontade de Deus na sua vida.  
 

Tome cuidado!!! Não deixe sua infantilidade, tua imaturidade, enganar-lhes 
dizendo: Abriras mão do controle de sua vida? Retome de onde parou? Não renda-
se! Esse autoengano levará embora o seu desenvolvimento e evolução, e ficará 
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somente com uma recuperação doentia, sem frutos. A mediocridade fará você, 
pensar em desistências e recaídas. 
 
Entregue o controle de sua vida, nas mãos de Deus, dirija um carro sem volante... 
e siga com fé ao seu objetivo. 
 

 Quatro 
 O grande garoto mimado 

 
“Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse eu faço, ora se 

faço que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.” 
                                      (Rm 7:13,34) 

 
Essa sensação de não conseguir realizar nossas 
vontades positivas e construtivas, nos recoloca 
diante de nossas impotencialidades. Quais situações 
não conseguimos lhe dar, como pessoa de 
maturidade e com assertividade, sem que, reajamos 
com raiva e agressividade. 

 
A infantilidade na vida adulta, pode ser associado como “o bebezão”, por 
consequência, é querer voltar ao ventre da mãe, todas as vezes que se encontrar 
em dificuldades e ou contrariado. Fatores associativos do ser infantil ao buscar a 
fuga materna: calor, segurança, conforto, liberdade e poder. O ser adictivo nesse 
modo sente como a pessoa mais importante, e que, existe alguém para satisfazer 
suas vontades, em prontidão. (Faça analogia da gravidez e infância). 
 
Calor: O interino do ventre; 
Conforto: Ter um espaço somente pra você; 
Liberdade: Ninguém te bloqueia; 
Poder: Você absorve tudo o que precisa; 
 
Basta chorar para que seja atendido, em prontidão, em qualquer desejo. Explora 
pessoas que o amam, fazendo-as sofrer, pois se tornaram cúmplices de uma 
doença, tornando-as também vitimas dos seus transtornos. 
 

“A co-dependência é a facilitação por parte da família.” 
 
Hoje nossa incapacidade de responsabilidade, traz novamente sensações de um 
grande garoto mimado, onde não atendido as vontades e planos, fazem birras, 
viram a cara, choram para obter o objeto do desejo, se tornando autodestrutivos, 
cheios de autopiedade, verdadeiramente escravos de nossos desejos. Termo do 
qual é o tema do livro. 
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O grande garoto mimado quer a qualquer preço sua satisfação, obtendo uma 
felicidade até contraditória, comprando pessoas, comprando drogas, pisando em 
pessoas e contando vantagens sobre os outros. 
 

“...em que, noutro tempo, andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o 
príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora,  

opera nos filhos da desobediência...”  
(Ef. 2:2) 

 
“entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, 
fazendo a vontade da carne e pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira... 

(Ef. 2:3)     
 

Nossos desejos baseados em nossas vontades, se 
tornaram destrutivos, pois passamos a vida, num 
egocentrismo, sem diretrizes espirituais. 

  

 Cinco 
 O perfil adictivo 

 

Uma vez, o adicto experimentando a sensação de sucesso em suas investidas, 
resultando positivismo, sobre a manipulação, querer-se-a novamente. 
 
Afirma-se que quando os traços infantis se mantêm na idade adulta, diz-se que a 
pessoa é imatura. “E esta imaturidade está ligada aos traços de sentimento de 
onipotência, incapacidade de aceitar frustrações, e fazer as coisas à pressa”. Não 
procura saídas do problema – negação. 
 
Não dizemos que o adicto tenha todas características que será descrito abaixo, 
mas atente-se em percebe-las e examine-se. 
 
Perfis adictivos: 
 
– O irritado: Fica muitas vezes irritado com as pessoas que representam a 
autoridade ou com receio delas, e tenta pô-las umas contra as outras de modo a 
conseguir o que querem. 
 
– O complexado (Aprovação): Procura aprovação e freqüentemente perde a sua 
própria identidade no decorrer do processo. 
  
– O impressionante: É capaz de causar uma boa primeira impressão, mas incapaz 
de mantê-la. 
 
– O Crítico: Tem dificuldade em aceitar críticas pessoais e sente-se ameaçado e 
irado quando é criticado. 
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– O Alienado: Não aceita a sociedade da forma que é, ou aliena-se de si próprio. 
 
– O Imobilizado: Fica muita vez imobilizado pela ira e frustração e raramente está 
satisfeito. 
 
– O Solitário: Sente-se geralmente sozinho, mesmo quando rodeado de pessoas.  
 
– O Culposo: Está sempre a queixar-se e culpa os outros do que lhes acontece de 
mal na vida. 
 
– O Autopiedoso: Sente-se que não é apreciado e que não pertence àquele grupo 
de pessoas. 
 
– O Justiceiro: Vê o mundo como uma selva cheia de pessoas egoístas que não 
está disponível para eles. 
 
– O Psicótico: Encara tudo como uma catástrofe, como uma situação de vida ou de 
morte.    
 
– O Extremista: Julga a vida em termos absolutos: preto ou branco, certo ou 
errado e tudo ou nada.   
 
– O Ressentido: Vive no passado, ao mesmo tempo que receia o futuro. 
 
– O Inseguro: Têm fortes sentimentos de dependência e um medo exagerado do 
abandono.  
 
– O Medroso: Têm medo de insucesso e da rejeição e não tenta fazer coisas novas 
em que possa vir a falhar. 
 
– O Sonhador: Sonham com planos e esquemas grandiosos e tem pouca 
capacidade de fazer com que eles aconteçam. 
 
– O Intolerante: Não pode tolerar a doença dele ou das outras pessoas. 
 
– O Puxa-saco: Prefere agradar aos superiores e intimidar os subordinados. 
 
– O Imprudente: Acha que as regras e as leis são para os outros e não para ele 
próprio. 
 
– O Frenético/aventureiro: Torna-se frequentemente adicto da excitação e de uma 
vida de frenesim. 
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– O Fechado emocional: Guarda para si as emoções dolorosas e perdem o contato 
com seus sentimentos. 

 

 Seis 
 O adicto murmurador 

 
Exemplo de aplicação histórico: 
O povo de Israel, peregrinou 40 anos, numa viagem que duraria 4 semanas, 
motivado por reclamações e incredulidade. 
 
O tratamento é positivo, não o vemos, mas sentimos, porem, quando, não se crê, 
é onde o tempo é prolongado e exaustivo.  
 
O jeito mais rápido de chegar entre dois pontos é uma reta, façamos o que tem 
que ser feito sem reclamações, e teremos melhor qualidade de vida, pois vemos 
no exemplo que: Sofreram todos, não somente os chorões, mas sim o grupo todo. 
 
Esse perfil adictivo, não permite viver plenamente. O modo de agir é nunca estar 
satisfeito com nada. Visão derrotista, baseado numa vida de frustração, 
mensagens negativas.  
 

“Nunca se compare: Modelo situacional é o modelo único para pessoas únicas, 
encontre o seu, não procure os demais.” 

 
A situação de comparação, é o dispositivo que o adicto que para murmurar. A sua 
condição e a situação dos outros, visando sempre o avançoe o que os outros tem 
feito, e não desenvolve sua estratégia para a mudança.  
 

“Esteja sempre de mudança, sempre mude, esteja em mudança.” 
 
 
O Adicto, reage ao negativo, procurando compensar sua mente inferior com: 
Trabalhos de magnitude, vestimenta de alta costura, namoros aberradores, drogas 
e excitações. Procura agradar pessoas, criar aparências para ajudar no seu 
sofrimento interior. Não havendo sucesso em suas investidas, começam a reclamar 
de sua posição social, das suas atitudes mal tomadas, dos seus impulsos 
compulsivos, e assim afasta-se ainda mais das pessoas e principalmente de Deus. 
 
Colocar sua infantilidade à mesa, será sua saída, mas toda essa cena não passará 
de um mero espetáculo da vida doentia de um adicto, senão houver honestidade 
consigo mesmo. 
 
Seu crescimento, sua reabilitação, seu tratamento não pode brecar ou estacionar, 
devido sua falta de humor ou seu humor alterado. Sua reclamação constante 
levará a viver uma vida medíocre sem crescimento. 
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“Enquanto alguns voam, outros rastejam.” 

 
Ficam muitas vezes irritados com as pessoas que representam a autoridade ou 
com receio delas, e tentam po-las umas contra as outras de modo a conseguirem 
o que querem. Reclamam, ficam transtornados e distribuem reclamações a sua 
insatisfação ele distribui ao seu grupo. 
 

“Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração;” 
(I PE. 4: 9) 

 
É importante exercitar o positivismo, a esperança e 
a fé. Princípios espirituais para que qualquer 
processo de mudança funcione. Pare um pouco de 
reclamar e faça sua parte. 

 

Sete  
A sua luta é interior 

 
Só por hoje, não reclamaremos, como não daremos ouvidos a vãs reclamações... 
 
Não há dinheiro, fama, amor, regras entre outras coisas que supram a necessidade 
de satisfação do adicto. O vazio decorrente que sente, e de caráter espiritual e só 
conseguiremos preenche-lo com o poder de Deus. 
 
Existem pelo menos dois adictos dentro de cada ser adictivo, tratando-se de 
personalidade o adicto é mestre em obter perfis ou personalidades, fantasias ou 
personagens como o bonzinho e o mauzinho, o esperto e lerdo, o manipulador e o 
“Madre Tereza” o ajudador, o jornalista e o analista financeiro, o técnico de futebol 
e o político, o médico e o advogado... Pra tudo tem receita e orientações... 
 
Sabe-se de tudo e tem o domínio de tudo, tem todas as respostas na ponta da 
língua só não do porque é um adicto, e o porque sua vida não desenvolve, num 
profundo uso de substâncias para completar sua personalidade, em busca de 
felicidade e posição social. 
 
Esse fato é chamado de “Mascaras da Adicção”. Onde esse indivíduo estranho, 
monta sua personalidade para cada ocasião em que se vive, e sendo incapaz de 
viver sua própria vida, não sendo sincero com seus próprios sentimentos, 
causando sofrimento, não é transparente, tendo assim, que viver a vida de outras 
pessoas. A fuga da realidade. 
 
Ai vem o conflito interior: Quem Sou? O que faço agora? Por que tem que ser 
assim? 
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Para superar tais dificuldades, caracterizado assim, defeitos de caráter, e não falta 
de caráter, pois é impossível sumir com o caráter, sendo eles defectivos ou não. 
Cabe ao adicto, renunciar o velho ser, e deixar fluir e desenvolver a recuperação 
dentro de cada um, gerar um novo ser. 
 
Essa luta é diária. Sacrificar todos os dias o velho homem, é um exercício, não 
deixando lastro de suas decisões, idéias, opiniões, modo de viver. Abrir mão do 
que lhe faz mal e de todo estilo de vida, pois o que for de bom voltará. 
 
Essa luta é interior e particular, como diz a oração da serenidade: Aceitar as coisas 
que não posso modificar e coragem para modificar aquela que posso... 
 
Constantemente aperfeiçoando o entendimento na oração, já será suficiente para 
alcançarmos o novo nível de sobriedade e serenidade. 
 

Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas, sim, contra os 
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, 

contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.” 
(Ef. 6:12) 

 
Essa afirmação trabalha o conceito que não temos 
que nos afastar todas as pessoas que estão perto 
de nós, e sim, repreender a influência que estão 
sobre elas. Já não posso mais negar a afirmação 
da existência do mundo espiritual invisível, apenas 
tenho que conviver com ele, usando sempre as 
ferramentas e princípios, que me impulsionaram 
para produzir bons frutos. 

 
Dificuldade de entendimento sobre um mundo espiritual se dá: 
1 – a criança assustada, solitária, que não quer mais ser magoada; 
2 – o ser adicto que nunca está satisfeito; 
3 – Meu estilo de vida, só me permite acreditar no que vejo; 

 
Oito  

Auto Engano 
 

“Como gaiolas cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano, por isso 
engrandeceram e enriqueceram” (Jr 5 27) 

 
“A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e astúcia, debaixo da sua 

língua há maldade e maldade” (Sl 10.7) 
        

O autoengano está relacionado com a negação e 
achar que o mínimo já é o necessário e mais nada. 
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Ex.:  
Preciso de ajuda para parar com as drogas...  
Essa atitude é suficiente. Saber que precisa parar é somente o primeiro estágio de 
pensamento. Aí se diz: Pelo menos tentei... mesmo que ninguém me ajudou. 
 

“Um  pensamento, gera um sentimento, que gera atitude.” 
 
O autoengano em maior escala, provoca sensação de estar no caminho certo, 
perceba-se, pois pode cair num abismo, achando estar no caminho certo. Então 
seus próximos passos, são recaídas de atitudes e comportamentos, e desse 
estágio para o uso das substância, falta poucos momentos. 
 
Acabe com as reservas, que o autoengano não será problema, e pra saber que não 
estou me enganando, veja sua evolução diária, escrevendo, porém a desistência 
da recuperação, não é autoengano é idiotice. 
 
Todos nos sabemos o que temos que fazer, uma vez que examinamos e 
observamos nossos sentimentos. O nosso intimo não se engana, quem engana 
esse intimo, somos nós mesmos. 
 
Esse tratamento de autoidentificação levará a tua consciência a uma sobriedade, 
praticando os pilares de recuperação: Oração, Disciplina e Trabalho. 
 
Oração: Comunicação com o poder superior, constantemente; 
Disciplina: Saber o que, como e onde quero, assertividade; 
Trabalho: Estar produzindo, espírito voluntário; 
 
“Esse adicto me diz que estou certo, e o que parece é o de errado. Eu sou certo, e 

a bíblia que está errado?” 
 
Para não termos dúvidas se existe o autoengano, a ferramenta usada é a oração. 
Podemos conversar com Deus, pedindo que o Espírito de Deus, revele-se aos 
nossos corações, mostrando-nos direções e caminhos. (Pausa para exercitar.) 
 
O autoengano faz com que pensamos que somos o próprio Deus, e que todos os 
nossos juízos e decisões são as corretas. 

 

Nove 
O ser endeusado 

 
A sensação de grandeza, do realizar, do eu posso e eu faço, estimula o superego, 
a satisfação da divindade. E na mente de um ser doentio é comandada por três 
motivações – PODER – ATENÇÃO – PRAZER  
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Poder: Tudo eu posso! 
Atenção: Egocentrismo, o chamar atenção! 
Prazer: Minhas vontades a qualquer preço! 
 
Minha vontade de controlar e dominar são superiores ao de entregar e confiar. Por 
esse motivo eu não espero o que é melhor. Faço a escolha, baseado no meu estilo 
de vida, faço minha opção e vivo as consequências. Insanidade: Fazer as coisas e 
ações esperando resultado diferente.  
 
Incapaz de respirar fundo, pensar duas vezes antes de agir, tomamos atitudes 
precipitadas e doentias, sendo essas atitudes tomadas por um comportamento 
compulsivo e obsessivo, muitas vezes sou agressivo e egocentrista. 
 
O ser endeusado pensa no beneficio próprio, não se importa com seu meio 
ambiente e se é composta de outras pessoas, que o amam ou não. 
 
O adicto tenta ser agradável ao máximo na fase de conquista, de amigos e 
relacionamentos, depois uma vez fisgados, tenta ser superior, controlando e 
dominando esse relacionamento. Uma com suas ideias, outra, com seus planos 
dominadores de caráter manipulador, para seu bel prazer. 
 
Evitando ser magoado pelas pessoas, procuramos nos proteger, mostrando-nos 
com personalidades falsas à essas pessoas, criando uma condição de adictiva para 
viver esse novo personagem que criamos. Acreditando até nas próprias mentiras 
criando uma divida com a honestidade e conosco mesmo. 
 
Esse falso jogo que criamos, não perdurará por muito tempo, as máscaras cairão e 
veremos que não temos poder e nem controle diante das situações e das pessoas. 
 

O ser endeusado: As características adictiva 
2ª parte 

 
A pessoa popular: simpático, magnético o animador. Vive querendo ser tudo para 
todos, e não vive sua vida, logo as pessoas enxergam por trás há um falso sorriso. 
 
O tirano: Sou um ditador bom, me obedeçam, se coloque debaixo dos meus pés 
eu os protegerei do caos do mundo. Achamo-nos chefes, porem sem habilidades 
de amar as pessoas, esperamos que as pessoas sejam inferiores a nós para 
controlarmos, e logo as pessoas só não obedecem quanto se afastam. 
 
O Conquistador: Sou irresistível. Parte dessa capacidade vem do desrespeito ao 
sexo oposto. Espero riqueza, carinho e compreensão, em troca da minha 
companhia. Agora essa competição nos coloca ao centro do palco, o grande garoto 
mimado, tudo gira em torno de mim, e logo as pessoas enxergam que não tem 
nada a oferece-las e abandonam o conquistador.      
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A pessoa bonita: vou usar meu rosto, minha juventude para que eu seja aceito, no 
meu convívio. Não vivemos segundo as aparências e não é disso que as pessoas 
estão atrás, as pessoas estão atrás de uma boa conversa e companheirismo, 
cumplicidade e não um modelinho fashion. 
 
A pessoa que entretém: se usar meus talentos como música, arte e gourmet, entre 
outros...eles vão me idolatrar, vão me admirar e adorar-me. Mas logo as pessoas 
se cansaram das suas mesmice e as luzes do espetáculo se apagará  
   
O perfeccionista: não valho nada, se não for o melhor no que eu faço. Essa 
situação acaba quando percebe-se que sempre tem alguém mais inteligente do 
que nos, e admite-se. As pessoas se cansam de suas competições para sempre ser 
o melhor, e buscam outros que a compreendem e divida com elas suas habilidades 
 
O Simpático: Busco sempre auto-afirmação, sendo simpático e amável, assim 
todos gostarão de mim. Esse medo de rejeição gera uma fraqueza, e logo as 
pessoas se cansarão de sua sensação de rejeição de afirmação sempre e sempre e 
ficará complicado esse convívio  
 
O rebelde: Levanto uma bandeira, e essa bandeira são meus benefícios, tudo será 
feito do meu jeito... e quem se opor será meu adversário. Os rebeldes logo verão 
as impossibilidade de cumprir seus planos, da forma que ele mesmo planejou, 
insanidade, logo o castigo e aceitar o abandono de suas idéias e velhos 
comportamentos. 
 
O não participante: Se não jogar as minhas regras eu não participo. Seu egoísmo, 
e seu isolamento cada vez mais distanciará das outras pessoas, rumando para um 
rio do isolamento e solidão. 

 

Dez 
Ciclo da dor e da recuperação 

 
Ciclo da dor. Círculo vicioso 

 
Inicio / Dor = Pre-disposição 

Comportamentos e sentimentos destrutivos 
Compulsão e Obsessão 

Prazer Momentâneo = Busca satisfação 
Saída da realidade / Personalidades e Perfis 

Geração de Depressão / insatisfação própria 
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Busca novamente o prazer momentâneo 
Escravo = Adicto 
Baixa auto estima 

 Resultado = novamente sentir dor 
Volta ao início 

 
Delicioso e tentador é o botão da autodestruição, onde uma vez acionado sua 
reação são catástrofes cheio de inconseqüência comportamentais. O mesmo efeito 
de uma bomba atômica sendo acionada, sua reação e devastadora e duradoura. 
 
A cegueira da adicção e o rastro de destruição causado por nossos péssimos 
comportamentos, deixa escapar de nossas mãos o sucesso e a felicidade, 
escorregando entre os dedos, só nos resta frustração e fracasso. 
 
Tornamo-nos adictos da emoção do sucesso, porem somos altamente sensíveis a 
dor do insucesso. 
 
A cada recomeço dos altos e baixos é iniciado com doloridas decisões perceba o 
quadro da geração da mudança. 
 

Quadro da geração da mudança 
 
 

Dor / fundo do poço 
Impotêncialidades 

| 
Admissão do problema 

Reconhecer / Pedir ajuda 
| 

Desejo da mudança 
Rendição / Entrega / Aceitação 

| 
Buscar tratamento específico 
Disciplina / Oração / Trabalho 

| 
Relacionar-se com Deus 

Crescimento: Espiritual, Emocional e social 
 
As áreas que dividem nossas vidas só funcionarão perfeitamente, se estiverem em 
equilíbrio, todas essas áreas terão que estar sendo alimentadas de formas iguais = 
crescimento com maturidade 
   
Tornamos adictos da emoção do sucesso, porem somos altamente sensíveis a dor 
do insucesso. 
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Se não conseguirmos quebrar o ciclo da dor, em nossas vidas e aceitar o ciclo da 
mudança, tornaremos dependentes de qualquer coisa. Somente com 
responsabilidade e maturidade alcançaremos nossos sonhos remotos e amor, paz e 
crescimento 

 
Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente.  

Hb. 13:8 
 

Os mesmos milagres, as mesmas ideias, as 
mesmas mudanças de todos os tempos, também 
acontecem hoje e sempre hão de acontecer. 

 

Onze 
A auto baixa-estima 

 
Por muito tempo de nossas vidas alimentamos aquele garoto mimado, ele cresceu, 
e ficou forte e tornou-se extravagante, e nessa extravagância ele dispensa o perfil 
real da vida, do caráter e do comportamento, e ele dominará sua vida com suas 
verdades. 
 
O complexo de inferioridade misturado a imaturidade, traz a combinação perfeita 
para o ser Dependente Químico.  
 
Pois a dependência química oferece a su-realidade, compensando valores 
emotivos, transformando em super homens. 
 
Impossibilitado pela adicção de relacionar com Deus, não se alimenta e não 
alimenta o espírito com saídas estratégicas do tipo: Amor, compreensão, carinho, 
sobriedade e serenidade, mente aberta, oração, discernimento. 
 

Mas o fruto do Espírito é: Caridade, gozo, paz, longaminidade, benignidade, 
bondade, fé, mansidão, temperança.  

(Gl. 5:22) 
 
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, 
lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, 
dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas 
semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que 
os que cometem tais coisas não herdarão o Reino de deus. (Gl. 5:19-21) 
 
Preferimos a auto-condenação, fazer a vontade própria, e entrar no processo de 
auto-piedade... pegar um chicote e arrancarmos sangue do nosso próprio corpo. 
Sofremos sem motivo e razão, em relação ao tratamento, e nosso caráter baseia-



Sou Adicto – Um ser infantil vivendo dificuldades na vida adulta 

22 

 

se nesses parâmetros para elaboração do nosso perfil, condicionamento e 
posicionamento. 
 

Doze 
O Sistema de defesa (agressividade) 

 
A agressividade é gerada pelo processo de negação. O sistema da negação inclina 
esse indivíduo para o fundo do poço, essa é a conclusão. 
 
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna 

em Cristo Jesus nosso Senhor. 
(ROM. 6:23) 

 
A ferramenta para trabalhar a agressividade e a própria mansidão. É estar ligado 
diretamente num processo de perceber quando me excedo com os outros e 
comigo mesmo.  
 
Perceba seu tom de voz, e perceba de que forma os outros estão recebendo suas 
mensagens. Seja sensível em perceber quando ofender com palavras e esteja de 
prontidão para retirá-las. 
 

Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois 
espirituais corrigi o tal com espírito de mansidão; e olha por ti mesmo, para que 

também tu não sejas tentado. 
(GL. 6:1) 

 
A forma que combateremos conosco mesmo, sendo que nosso adversário nesse 
processo somos nós mesmo (verificar “a sua luta é interior), e não perceber que o 
velho homem, ou o garoto mimado, ou o mascarado, ressurja, e você num auto-
engano de ouvidos, alimente e deixe “ele” andar na ativa novamente, defendendo 
antigos conceitos de agressividade e a de transferir nossas dificuldades para outras 
vidas, dando-nos razão para defendermos nossas atitudes, sendo ela já 
questionáveis. 
 
Não sabendo lhe dar com a situação, não usando as ferramentas terapêuticas, 
chegamos diante das pessoas, achando que todas as pessoas do mundo são 
doentes também, é o suficiente para o ser adicto, o esquisito, levantar todos os 
sistemas de defesa, afiados e preparados para todos aqueles que se aproximar, 
ataca-los. 
 
Tornando a ser um doido furioso exigindo ser constantemente alimentado de 
excitações e diversões em série... acelera o progresso da doença, afastando se de 
uma recuperação... agora cegos pela maravilhosa sensação de euforia, reputa o 
sistema de autodefesa para proteger sua errada forma de avaliar valores morais, 
éticos e espirituais. Cegos pelo pecado, vivendo na defensiva sem qualidade de 
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vida, se fecha a uma redoma blindada não permitindo o alcance de ninguém para 
ajuda-lo. 
 
Fecha-se a mente, bloqueando o coração dificilmente reverteremos esse perfil 
doentio. 
 
Esteja sempre de mente aberta à novos ensinamentos, desarme-se e renda-se a 
uma nova proposta de vida. Um modelo Cristão. 
 
Coloque Cristo no comando dessa defesa e Ele te protegerá, e lhe ensinará a como 
consertar se caráter defectivo, sua baixa auto-estima, reverterá para confiança, fé 
e esperança o aperfeiçoamento. 
 
Não ignore sua situação, ficará incapaz de perceber o sistema auto-destrutivo em 
qual faz parte e é o sentinela o homem da frente... enxergue-se, entregue-se, 
nunca desista e permita a mudança. 
 
 

·EFÉSIOS  (cap. 4)· 
2 com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns 
aos outros em amor, 

 
2 Tm 2.24 (mansidão sim e não agressivo) 

24 e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando 
para com todos, apto para ensinar, paciente; 

 
 

Treze 
O rebelde sem causa / começa a mudar 

 
“Por que seríeis ainda castigados, que persistis na rebeldia?  

Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco.” 
(IS. 1:5) 

 
“Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia,  

pois o pecado é rebeldia.”  
(I JO. 3:4) 

 
A sequência dos erros pode nos desanimar e ou 
nos remeter, que não temos jeito. Isso é mentira. 
Temos que compreender que teremos o apoio do 
nosso Poder Superior, mas, temos que respeita-lo. 
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Cansado de lutar por causas sem causa, sem valores e com medo de assumir que 
sua vida ficou descontrolada e sem sentido, que acreditamos em ideias, filosofias, 
homens, que foram em vão. É hora de acordar desse sono. 
 
Começamos a perceber que é hora de render-se, entregar-se a um poder superior 
que é transformador. Começamos acreditar na simplicidade da vida e na 
valorização da vida. 
 
Essa nova idéia começa fazer sentido, quando percebemos que existem outras 
pessoas experimentando a mudança, e que, o caminho da verdade ao qual é 
intransferível e inabalável brota como fonte em nosso coração. 
 
O rebelde sem causa está cansado de errar, e correr e correr e nãoalcançar seus 
objetivos de vida. Todos possuem habilidade de raciocinar, e alcançar conclusões, 
que, cansado e desanimado, nada valeu a pena! Apesar de o grande poeta dizer: 
Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena, tente explicar pro indivíduo no 
fundo do poço precisando de ajuda, errando por si só. 
 

Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio 
entendimento.  

(PV. 3:5) 
 

Não estribar-se nos próprio entendimento, é não 
escorar em seus próprios recursos mentais, e sim, 
permitir a mente aberta, para apuração dos fatos. 
Ter percepção ativa, analise fria, da real situação. 
E vendo que a derrota é clara, dar meia volta e 
retomar os bons caminhos. 

 
É a hora de aproveitar esse período, onde o garoto mimado está dormindo pelo 
cansado e domado, para mudarmos de vida. E quando o dia amanhecer, seremos 
renovados pelo poder transformador do nosso poder superior. Novas cores, novas 
emoções, novo estilo, viver em Jesus.    
 

Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída, como a alva, é 
certa; e ele a nós virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra.  

(OS. 6:3) 
 

Quatorze 
“Eu admito! Sou adicto e estou derrotado,  

essa é a minha realidade!?” 
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Pronto! Estou com problemas? Não. Pelo contrário, começaremos a partir deste 
ponto processo da súbita cura, positiva e progressiva, agora, é pensar, refletir e 
exercer, a forma com que iremos reverter o quadro. É hora de vencer. 
 

“Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas 
perseguições, nas angústias por amor de Cristo.  

Porque quando estou fraco, então é que sou forte.” 
(II CO. 12-10) 

 
A dificuldade é a nossa professora, na dor, estamos 
sensibilizados, quando mais precisamos e onde mais 
nos esforçamos, é claro na maioria dos casos,”  

 
Admitir que a maneira que vivemos até hoje não nos ajudou a superar as 
dificuldades do mundo real (Relacionamentos, contas a pagar, escolas, entre 
outras responsabilidades de um adulto normal), elevará a dor em sofrimento, 
cuide-se, não é necessário o chicoteamento, a autopiedade, temos a certeza que 
podemos pedir ajuda, e com certeza iremos ser ajudados. 
 
Esse sofrimento e a consequência da nossa imaturidade. Busque soluções 
saudáveis. 
 

“A dor é inevitável, e o sofrimento opcional” 
 
Essa falta de direção e desespero, nos leva a aceitar a derrota, agora e hora de 
assumir responsabilidades quais são: 
 
1 – Pedir ajuda; 
2 – Assumir ajuda; 
3 – Aceitar ajuda; 
4 – Transformar realidade; 
5 – Amadurecer; 
6 – Viver sóbrio; 
 

Quinze 
Sua Luta Chega ao Fim? 

 
Estando agora abastecido de informações vitais para examinacão, pedir ajuda, 
autoanalise e espiritualidade, faça com que agora possa viver plenamente num 
estilo de vida diferenciada. Se de direito, mudar e transformar sua vida, com 
autoridade e coragem. Conhecer um milagre e permitir um sorriso no rosto, 
derramar uma lágrima dos seus familiares, pelo crescimento e amadurecimento. 
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Use a dificuldade como trampolim, ao novo estilo de vida, e pule suas dificuldades, 
supere sua infantilidade, com responsabilidade, e Deus honrará grandiosamente a 
sua decisão. 
 
As dificuldades não sumirão, diante de sua vida como mágica, mas, agora 
estaremos hábeis para encará-las de coração puro, e limpas as mãos. Com as 
ferramentas suficientes para trabalharmos sem engano ou cansaço. Com ânimo e 
disposição. Teremos Deus nos guiando enquanto estivermos trilhando em suas 
veredas, numa disciplina onde busca a compreensão da sabedoria, discernimento e 
entendimento com fé, amor e esperança, não sentiremos um adicto inútil e cheio 
de falhas, pelo contrário, usaremos nossas experiências como forma de prevenir e 
ensinar. 
 
A adicção não é o fim do trajeto. E apenas uma porteira na estrada que devemos 
abri-la e continuarmos nossa jornada. 
 
Estamos abertamente propensos em levar essa semente, a outros que sofrem, 
buscando continuadamente o conhecimento na programação e participando 
ativamente em nossa sociedade como o agente de mudança. 
 
Procure grupos de apoio 
Procure Igrejas e Tempos 
Procure Organizações Socais 
 

E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.  
(JO. 8:32) 

 


