
Você é exemplo?
Fernando LeiteÁlcool, cidadania e fé

Tem me chamado a atenção, a frequência com que tenho ouvido alguma 
entrevista, lido matéria ou pesquisa sobre a realidade do consumo de álcool por jovens 
no Brasil. Nesta semana tivemos o desabafo de um médico do SAMU, dizendo do 
absurdo que tem sido os pós jogos do Brasil nessa Copa. Ele afirma que Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar e SAMU, não dão conta das ocorrências, geradas em mais de 
90% por causa de consumo de álcool. Ele faz seu apelo de forma dramática a que nos 
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conscientizemos de que as celebrações sejam de maneira consciente, pois os profissionais não 
estão aguentando mais.

http://goo.gl/ZpvIwV
    Antes mesmo deste apelo, li matérias que revelam que o consumo de álcool entre jovens já 

é um problema de saúde pública, e que dado o alto consumo por parte de universitários, isso tem 
comprometido a educação desses, e consequentemente a qualidade destes profissionais no futuro. 
Temos o dado de que 90% das mortes no trânsito - 43.000 por ano -  tem alguém embriagado 
envolvido no acidente.

    Certamente isso não irá comprometer somente suas vidas profissionais, pois atingirá sua 
saúde mental e física, seu contentamento pessoal, sua família, sua fé, e por vezes, provoca luto, 
incapacitação, culpa, etc. Entretanto, é inevitável! As empresas de fabricantes de bebida alcoólica e 
seus acionistas querem vender mais para lucrar mais, e da mesma forma, as agências publicitárias e 
meios de comunicação.

    Além de ler e assistir, não é difícil notar o aumento do consumo de álcool pelos estudantes 
no entorno de uma universidade em suas festas, e ainda que seja raro, ouço falar de um ou outro 
jovem, dito cristão, que exagerou no consumo de bebida alcoólica, ou que defenda a experiência 
de tomar porre.

    Moços, moças e pais, isso é mais uma expressão da quebra de orientação clara das Escrituras, 
que diz que devemos não nos deixar amoldar ao padrão do mundo (Rm 12.2), pois isso 
impossibilita desfrutarmos da vontade de Deus em nossas vidas. O fato de ser comum e aceito no 
mundo o consumo de bebida para ficar alto, descontraído, etc, já é um enorme motivo para os 
filhos de Deus não o fazerem. Além disso, Paulo é muito específico dizendo que não devemos nos 
embriagar (Ef 5.18), pois isso trará consigo a devassidão e a contenda. A igreja de Corinto tinha uma 
festa, agape, em que se propunha ser uma festa de amor e comunhão, mas Paulo diz que eles se 
reuniam para pior, e uma das razões é porque se embriagavam (1Co 11.17,21). A própria sociedade 
humana reconhece que seus valores a estão destruindo, mas o que dizer do povo de Deus? Fomos 
chamados para viver dentro da vontade de nosso Deus, cheios do Espírito Santo, e dessa forma 
sermos luz nessa sociedade que está em trevas.

    Festa, reunião de amigos e celebração não ficam melhores para ninguém com o consumo 
de bebida alcoólica. Se para a festa ser boa precisa desse expediente, é porque se está em trevas, e 
se está adorando o deus errado. Isso é idolatria.

    Moços, acordem! Não assimilem os padrões dessa sociedade que está se auto-destruindo, 
mas assimile os valores e princípios da Palavra de Deus. Mais Informações:
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