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O Cristão e o Álcool 
 

Ekkehardt Mueller 
 
 
 Em muitas sociedades o maior problema com o vício não são as várias drogas ilícitas que as pessoas 
obtêm e usam, mas o consumo de álcool que está mais facilmente disponível. Por causa do abuso do 
álcool grande dano não somente é feito para a sociedade e economia mas também para a vida ainda 
não nascida (síndrome fetal do álcool). Muitas crianças sofrem severas consequências por causa do 
estilo de vida de seus pais. Seu crescimento físico e seu desenvolvimento mental são atrasados de 
maneira significativa. Quais deveriam ser nossos argumentos contra tal estilo de vida? 

  
I.  As Escrituras Têm Uma Atitude Negativa Para Com o Álcool 
 
    ●  Exemplos negativos:  

 Noé     – Gn 9:20-27 
 Ló     – Gn 19:30-38 
 Belsazar    – Dn 5:1-6 

    ●  A admoestação contra o  – Pv 23:29-35 
 uso de álcool      (cf. Jz 13:3-5; Lc 1:15) 

 ● Jesus e o álcool    – Mt 27:33-34, 48 
 
O termo “vinho” como usado nas Escrituras nem sempre se refere ao vinho fermentado, mas pode 
também significar suco de uva. 
 
II.  O Álcool é Prejudicial 
 
    Pesquisas têm mostrado que o álcool é prejudicial, mesmo em pequenas doses. Eis alguns dos danos 
físicos potenciais que podem ocorrer: destruição das células do fígado (isto é, gordura no fígado ou 
cirrose), destruição das células dos músculos do coração (insuficiência cardíaca e colapso do coração), 
destruição das células cerebrais, inflamação dos nervos etc. 
    Entretanto, os efeitos prejudiciais não são limitados a problemas físicos. Pode também haver danos 
mentais e emocionais tais como declínio da memória, declínio da produtividade e realização, 
depressões, medo e desapontamento consigo mesmo, etc. 
     O álcool está associado à violência na família, acidentes, e outros comportamentos problemáticos. 
    Ronny A. Bell, Mestre em Ciências e Doutor em Filosofia, et. al., do departamento de ciências da 
saúde pública na Universidade da Escola de Medicina Wake Forest, em Winston-Salem, Carolina do 
Norte, afirma: “O álcool é de nenhuma maneira uma droga segura, nem algo que pode de algum modo 
ser recomendada para o fortalecimento da saúde. Sugerir que o álcool é algo benéfico é muito 
significativo por causa de sua toxidade e por ser criminoso.” 
     O Dr. W. Feuerlein da Sociedade Alemã de Investigação e Terapia do Vício tem enfatizado que 
mesmo em pequenas quantidades ele é absolutamente perigoso para certos grupos de pessoas tais 
como aquelas que sofrem de uma doença do fígado ou do pâncreas, diabetes, aquelas com ataques 
epiléticos, e todas aquelas que estão em perigo de se tornarem dependentes do álcool. 
    E o Dr. T. Portheine da Academia de Medicina Ocupacional de Berlim tem mostrado que o álcool é 
uma substância neurotóxica que é danosa nas menores quantidades. Ele reduz o amor protetor, 
estimula paixões temerárias e primitivas. O senso de responsabilidade sofre imensamente.  
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III.  O Álcool Pode Se Tornar Vício 
 
 Ninguém que bebe de forma moderada tem a garantia que ele ou ela não se adquirirá um vício. 
Pessoas que estão acostumadas a beberem moderadamente, sob circunstâncias severas, elas podem 
beber mais e o caminho para o vício é estabelecido. 
 
IV.  A Questão da Mordomia 
 

● Porque todas as coisas pertencem a Deus, nosso corpo também é Sua propriedade. Deus não 
deseja que esta propriedade seja destruída, mas que seja preservada e cuidada como um 
santuário – 1 Co 6:19-20; 10:31. O álcool destrói o templo de Deus, que é o nosso corpo. 

● Nossos recursos financeiros também são de Deus e deveriam ser usados para Sua glória. Usar 
suas finanças para destruir seu corpo através do uso do álcool, prova para os que o usam, que 
são mordomos irresponsáveis dos bens que Deus lhes tem confiado. Ag 2:8. 

 
V.  A Questão de Ser Exemplos 
 

● Os Cristãos são chamados para serem exemplos para outros e ajuda-los a serem orientados. Os 
Cristãos não desejam ajudar a pôr os outros em perigo. 

●   Aqueles que bebem moderadamente estão em perigo, porque eles desencaminham outros. A 
influência de um alcoólatra é menos estimulante do que a daquele que bebe moderadamente. 

●   Aqueles que bebem moderadamente são um perigo para os alcoólatras que estão em 
abstinência, pois também são tentados a beber novamente. A menor dose de álcool pode levá-
los a desabar para o alcoolismo. 

●    Somos responsáveis por cada pessoa e não deveríamos viver apenas como nos agrada – 1 Co 
8:13; Rm 14:19-21; 15:1-3. 

●    A fim de ser de ajuda real precisamos ser completamente abstêmios. 
 

    Alguém certa vez afirmou que o alcoolismo é uma sede por Deus num baixo nível. Se isto é verdade 
ou não, temos que encontrar Jesus e a salvação Nele. Não necessitamos de álcool ou outras drogas para 
saciar nossa sede espiritual. 
     Os mesmos princípios bíblicos que se aplicam ao uso do álcool também são aplicáveis ao uso do 
fumo e de drogas ilícitas. 
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