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O que o álcool tira
 Ώ O álcool tira as manchas das roupas…mas não 

apenas isso. O álcool tira a calça e a camisa 
também. Por mais estranho que pareça, o álcool 
não faz isso apenas com o homem que bebe, mas 
tira o vestuário da sua esposa e filhos também.

 Ώ O álcool tira o sorriso do rosto das esposas e 
mães. Ou dos maridos e pais. Tira o sorriso dos 
lábios de crianças inocentes.

 Ώ O álcool tira o botijão de gás da cozinha, os 
móveis da sala e a comida da mesa.

 Ώ O álcool tira famílias de casas confortáveis e as 
deixa em choupanas.

 Ώ O álcool tira a fartura e deixa a miséria.

 Ώ O álcool tira o bom nome das pessoas e as deixa 
desprezadas.

 Ώ O álcool tira a honra e deixa a humilhação.

 Ώ O álcool não apenas tira as manchas, mas as 
cria também. O álcool mancha o bom nome. 
E pior, com o passar do tempo mancha e cor-
rompe o caráter de homens e mulheres; conse-
gue diminuir ou destruir sua produtividade. E 
finalmente, acaba levando à ruina quem cai em 
sua armadilha.
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 Ώ A mancha infernal deixada pelo álcool muitas 
vezes resulta em sequelas permanentes; impede 
que as experiências agradáveis façam parte da 
vida da pessoa.

 Ώ O pior, no entanto, é que no Livro da Vida não 
constará o nome de quem se deixa dominar 
pelo álcool; tira do coração toda esperança de 
ter um lar no céu. O álcool impede que a alma 
tenha comunhão com Deus, agora nesta vida e 
durante toda a eternidade.

Deus nos diz em sua Palavra: “Não erreis, nem 
os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlte-
ros… nem os bêbados… herdarão o reino de Deus” 
(1 Coríntios 6:10).

Felizmente, há um antídoto para este veneno, 
para este mal que tira da vida tudo que é bom. Este 
antídoto é Jesus Cristo.

* * *

Durante muitos anos, William dizia: “O alcoo-
lismo não tem cura”. Até o dia quando se encontrou 
com Jesus Cristo. Após ter vivido tantos anos de 
fracassos e remorsos, procurou a ajuda do Senhor, 
encontrando a verdadeira liberdade e um propósito 
para sua vida. Viu que Jesus é: 

A cura de Deus para o alcoolismo!
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Há esperança
A Palavra de Deus garante que muitos alcoólatras 
foram libertados de seus vícios: “E é o que alguns têm 
sido; mas haveis sido lavados, mas haveis sido santifi-
cados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor 
Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus” (1 Coríntios 6:11). 
Muitos alcoólatras tem experimentado a cura de 
Deus para o alcoolismo por meio da obra do Espírito 
Santo em seus corações.

A cura
Jesus veio nos salvar de nossos pecados. Sendo 
inocente e puro, venceu cada tentação sem pecar 
nenhuma vez e morreu para lograr a salvação. 
Saiu do túmulo demonstrando seu poder sobre a 
morte, sobre o pecado e sobre Satanás. Quando 
Jesus compartilha seu poder conosco, também 
podemos vencer o pecado. Jesus voltou para o 
seu Pai no céu e enviou seu Espírito para libertar 
as almas derrotadas.

A cura de Deus oferece muito mais do que a 
cura para controlar a sede de álcool; ela seca a 
fonte do problema: um coração pecaminoso preso 
ao vício e a Satanás. No entanto, Jesus o venceu e 
está pronto para libertá-lo do inimigo das nossas 
almas. Você permitirá que o Senhor o liberte da 
escravidão demoníaca?

Pela fé em Cristo Jesus, além de ser libertado 
do pecado, você pode tornar-se uma nova criatura 
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com uma perspectiva de vida, com novos desejos 
e novos propósitos. 

O método
Você deve reconhecer sua completa incapacidade. 
Muitos alcoólatras pensam que, de algum modo 
ou algum dia, conseguirão beber apenas um gole 
ou abster-se totalmente quando o desejarem. Não 
creia nessa mentira de Satanás.
1. Você deseja reconhecer sua verdadeira condição 

diante de Deus? Será que o álcool é seu maior 
problema ou é você mesmo? Deus o libertará 
quando, não apenas clamar para ser libertado do 
vício, mas também de seus desejos pecaminosos. 
Ele sempre socorre as pessoas que reconhecem 
seu estado miserável e que, com sinceridade, 
clamam: Deus, tem misericórdia de mim pecador!

2. Deus oferece libertar os que se arrependem de 
sua rebelião. Quando você entregar ao Senhor 
a sua vontade endurecida e qualquer direito de 
dirigir sua própria vida e quando permitir ao 
Espirito Santo que lhe dê um pesar verdadeiro 
pelo seu pecado, encontrará também um desejo 
sincero de viver uma vida nova. Dessa maneira, 
Deus começará uma transformação em você 
dizendo: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão 
de pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo” 
(Atos 2:38). Que promessa! Que presente!
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3. “Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo” 
(Atos 16:31). Jesus disse: “Eu sou o caminho, e 
a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão 
por mim” (João 14:6). Não creia em si mesmo. 
Ponha toda sua confiança em Jesus Cristo. 
Beba da água da vida que ele lhe oferece (leia 
João 4:14) porquanto promete satisfazer a sede 
de sua alma. 

4. Abra seu coração para Jesus Cristo e receba-o 
em sua vida. Quando Cristo viver em você pelo 
seu Espírito, poderá dizer com o apóstolo Paulo: 
“Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece” 
(Filipenses 4:13).

5. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. 
Conte às pessoas que o Salvador o libertou e dirige 
seus passos para uma nova vida de liberdade. 
Seu testemunho afastará aqueles que zombam 
de Jesus e procuram desanimá-lo. 

6. Afaste-se de todas as influências que possam 
desanimá-lo. Diga a seus velhos amigos que 
servirá a Cristo. Convide-os a acompanhá-lo, 
mas se lhe resistirem, evite sua companhia. 
Afaste-se da bebida e dos bares. Evite qualquer 
coisa que enfraqueça sua defesa. O sábio Salomão 
disse: “Não olhes para o vinho quando se mostra 
vermelho… no fim, picará como a cobra, e como a 
víbora morderá” (Provérbios 23:31–32). “Por isso 
saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; e não 
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toqueis nada imundo, e eu vos receberei e eu serei 
para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz 
o Senhor Todo-Poderoso” (2 Coríntios 6:17–18).

7. Aproxime-se de outros crentes fiéis que amam 
Jesus e obedecem à sua Palavra. “De sorte que 
foram batizados os que de bom grado receberam 
a sua palavra… E perseveravam na doutrina dos 
apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas 
orações” (Atos 2:41–42). Eis aqui a cura de Deus 
para a solidão e o tédio que tantas vezes levam as 
pessoas a tomar bebidas alcoólicas. Una-se com 
cristãos genuínos e tenha comunhão com eles 
o maior tempo possível. Ajude a quem puder e 
permita aos outros que o ajudem. 

8. Deleite-se na presença do Senhor e na sua 
Palavra. Peça-lhe que lhe dê fome e sede de sua 
verdade. Creia que o Espírito Santo pode lhe 
ajudar a entender a Bíblia e a obedecer ao que 
Deus lhe pedir.

9. Esforce-se em ajudar alcoólatras. Lembre como 
Deus o resgatou. Quando eles virem sua maneira 
de resistir à tentação, nascerá neles a esperança 
de ser libertados também.

10.Faça tudo o possível para alertar os  jovens sobre 
os perigos do álcool. Dê seu testemunho, chame 
a atenção aos ensinos bíblicos: “Despertai-vos, 
bêbados, e chorai; gemei, todos os que bebeis vinho, 



por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca” 
(Joel 1:5). “Porque o beberrão e o comilão acabarão 
na pobreza” (Provérbios 23:21). “Para quem são 
os ais?… os pesares… as queixas… as feridas sem 
causa… os olhos vermelhos? Para os que se demo-
ram perto do vinho, para os que andam buscando 
vinho misturado” (Provérbios 23:29–30). “O 
vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora; 
e todo aquele que neles errar nunca será sábio” 
(Provérbios 20:1).

A cura de Deus é oferecida a todos, e podemos 
ter certeza que dará certo. Jesus mesmo o prometeu: 
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis 
livres” (João 8:36).

—Clarence Fretz, adaptado
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