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RESUMO: Um dos sérios e graves problemas enfrentados por várias pessoas e famílias em nossos dias é o da 
dependência química. Em busca de saída, as pessoas com tal dependência acabam se afundando em problemas 
maiores e entram numa crise quase que sem solução. A dependência química gera desentendimentos, destruição, 
violência, tragédias, crimes e mortes. Pensamos que o pior drama da vida humana é quando não há esperança e 
força para se livrar de um terrível mal. Aí que entra em cena a graça restauradora de Deus. Nosso objetivo com 
esta pesquisa é mostrar que o dependente químico pode sim se ver livre daquilo que o escraviza, e isto ocorre a 
partir da graça de Deus ou da ação transformadora de Deus em sua vida, dentre outras coisas. Sendo assim, a 
metodologia utilizada para a nossa pesquisa consiste na análise bibliográfica, visando a coleta de dados e 
informações relevantes que nos levem a resultados relevantes, assim como pesquisa de campo (por meio de 
entrevistas) com pessoas que se libertaram da dependência química por meio do agir transformador de Deus.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
Diante da triste realidade existente na humanidade em todo o mundo e, em particular na sociedade 

brasileira em relação à dependência química, nossa pesquisa pretende abordar o tema da “ação transformadora 
de Deus na vida do dependente químico”, visando contribuir para a solução deste terrível problema que tem 
destruído muitas pessoas e famílias. É constatável que a dependência química tem destruído a vida de muitos 
homens e mulheres, não somente jovens e adolescentes. Muitos adultos, pais e mães de família, têm sido 
seduzidos pelas drogas, em particular o “crack” que, em um curto prazo de tempo, leva estas pessoas ao mais 
profundo estado de decadência. Como se não bastasse a destruição da própria vida, a violência em torno das 
drogas tem desestruturado famílias inteiras e gerado diversos males na sociedade. Não há dúvidas para nós de 
que este é um assunto de responsabilidade de todos nós e, sendo assim, também dos cristãos, os quais não 
devem ser indiferentes a ele. Isto ocorre porque cremos que o próprio Deus não é indiferente a este problema e, 
principalmente à pessoa que sofre e a respectiva família. Deus, em sua graça maravilhosa, age no sentido de 
restaurar e libertar o dependente químico, em meio a outras ações que são importantes e fundamentais para o 
processo de restauração. Sabemos que há diversas instituições religiosas de grande respeitabilidade e seriedade 
que trabalham tanto no sentido da conscientização dos efeitos das drogas e dos riscos oferecidos por ela, visando 
amenizar e extinguir o seu consumo, bem como no tratamento direto do dependente químico, com objetivo da sua 
restauração completa. Nestas instituições, além de uma série de procedimentos clínicos, encontra-se também a 
confiança na graça restauradora de Deus e seu agir transformador. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 A metodologia utilizada para a nossa pesquisa consiste na análise bibliográfica, visando a coleta de dados 
e informações relevantes que nos levem a resultados relevantes, assim como pesquisa de campo (por meio de 
entrevistas) com pessoas que se libertaram da dependência química por meio do agir transformador de Deus. 
 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Esperamos, com esta pesquisa, contribuir no sentido de ajudar os dependentes químicos em busca de 
restauração, ajudar as respectivas famílias que sofrem e não encontram mais esperança e, por fim, a nossa 
sociedade em geral. Sabemos que há várias instituições sérias, de cunho religioso, que se envolvem com o 
tratamento de dependentes químicos, organizados como centros de recuperação, desafios jovens e clínicas de 
tratamento. O objetivo destas instituições é restaurar a vida de pessoas viciadas nas drogas e de sua respectiva 
família.  
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