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O Exército de Salvação encoraja um estilo
de vida livre de álcool como uma forma de
promover o bem-estar e a saúde de todas
as pessoas. Como testemunho disso, os
soldados do Exército de Salvação optam
por viver uma vida sem consumo de
bebida alcoólica.
O Exército de Salvação reconhece o dano
causado pelo álcool aos indivíduos, às
famílias e às comunidades e defende a
redução do consumo de bebidas alcoólicas.
O Exército de Salvação oferece seus serviços
para apoiar e restaurar pessoas afetadas
negativamente pelo consumo do álcool.

BEBIDA ALCOÓLICA NA SOCIEDADE

EXÉRCITO DE SALVAÇÃO TOMADA DE POSIÇÃO INTERNACIONAL

2

PANO DE FUNDO E CONTEXTO
O álcool é uma substância que causa
alterações na mente com efeitos sedativos
similares aos de barbitúricos. Além das
consequências sociais, a intoxicação
pelo consumo de álcool pode resultar em
envenenamento ou até mesmo na morte. O
consumo intenso no longo prazo pode resultar
em dependência ou em uma ampla variedade
de transtornos físicos e mentais. Os riscos
associados ao álcool incluem violência,
acidentes de trânsito e de trabalho.
Muitas pessoas usam bebidas alcoólicas
de maneira segura e aceitável, mas o álcool
sempre tem o potencial de causar danos
e dependência.
Um importante relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS) de 20141 registrou os
impactos globais negativos do álcool:

•
•

1

Em 2012, cerca de 3.3 milhões de mortes
ou 5.9% de todas as mortes globais foram
atribuídas ao consumo de álcool.
5.1% do ônus global de doenças e
ferimentos são atribuídos ao consumo
de álcool.

•

Em todo o mundo, cerca de 16.0%
de alcoólatras se envolveram em
situações graves.

Em todo o mundo, o Exército de Salvação
lida com situações humanas em que o álcool
é usado excessiva ou prejudicialmente. O
resultado do abuso de álcool é destrutivo para
indivíduos, famílias e comunidades.
A indústria internacional do álcool é uma
atividade multimilionária2. A indústria
comercializa o álcool como um produto
atrativo e socialmente útil. Em todo o
mundo, a indústria falha em reconhecer
adequadamente os perigos e impactos
nocivos que o álcool tem sobre as pessoas
e comunidades.
O álcool desempenha um papel central
na economia de muitos países –
incluindo produção agrícola, fabricação e
comercialização, e setor hoteleiro e de lazer.
Portanto, há um incentivo para os governos
apoiarem a indústria do álcool.
2

Report Linker. Global alcoholic drink market:
future trends detailed.

Organização Mundial da Saúde. Relatório do status global
sobre álcool e saúde 2014. Organização Mundial da Saúde.
A OMS apela aos governos para fazerem mais em favor da
prevenção de mortes e doenças relacionadas ao álcool.
Carta Informativa sobre Álcool da Organização Mundial da
Saúde, atualizada em janeiro de 2015.
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FUNDAMENTOS PARA A
POSIÇÃO DO EXÉRCITO
DE SALVAÇÃO
A Escritura Sagrada ensina que a vida e o
corpo humano devem ser respeitados de
todas as formas possíveis.
Paulo declara em sua carta à igreja de Corinto:
“Acaso não sabem que o corpo de vocês
é santuário do Espírito Santo que habita
em vocês, que lhes foi dado por Deus, e
que vocês não são de si mesmos? Vocês
foram comprados por alto preço. Portanto,
glorifiquem a Deus com o corpo de vocês.”
(1 Co. 6:19-20 NVI).
A vida sem álcool contribui para a saúde e o
bem-estar das pessoas.
No início de sua missão, o Exército de
Salvação imediatamente confrontou os
danos humanos e comunitários resultantes
do consumo de álcool. Esta crescente
conscientização dos danos causados pelo
álcool levou o Exército de Salvação a requerer
de seus soldados que se abstivessem
do álcool, acreditando que a felicidade
de uma vida plena poderia ser alcançada
sem o consumo de álcool. As pessoas,
antes perdidas em um ciclo de pobreza e
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embriaguez, assumiram, com determinação,
o compromisso da abstinência, e isso
transformou suas vidas. A comunidade de fé
livre do álcool, na qual ingressaram, foi, quase
sempre, o fator determinante em seu processo
de recuperação e restauração.
A posição do Exército de Salvação sobre
o álcool provém da preocupação com o
impacto prejudicial que o consumo abusivo
pode causar nos indivíduos, famílias e
comunidades. O Exército de Salvação
está globalmente engajado com pessoas
que sofrem direta ou indiretamente as
consequências do abuso e do vício de álcool.
Em solidariedade, portanto, os soldados vivem
uma vida sem álcool.
Embora o álcool seja apreciado por muitas
pessoas, acreditamos que a redução de seu
consumo seja consistente com cuidar do
próximo como cuidamos de nós mesmos
(Mateus 22:39).
Como cristãos, precisamos cuidar para
que o exercício de nossa liberdade não se
torne uma pedra de tropeço para os fracos.
(1 Coríntios 8:9).
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RESPOSTAS PRÁTICAS
1. Globalmente, O Exército de Salvação

6. O Exército de Salvação fará campanha

promove positivamente um modo de vida
sem álcool.

contra as práticas da indústria do
álcool que possam levar a um aumento
de consumo do álcool. Por exemplo,
mecanismos de precificação que
aumentam o custo das bebidas têm
demonstrado ser um instrumento efetivo
para reduzir o consumo do álcool.1

2. Os soldados do Exército de Salvação

comprometem-se a se abster do
consumo de álcool. O propósito dessa
abstinência é proporcionar um exemplo
vivo dos benefícios positivos de uma vida
sem álcool.
3. O Exército de Salvação continuará com e

1

World Health Organization Regional Office for Europe.
Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of
interventions to reduce alcohol-related harm.

aperfeiçoará os programas de prevenção
e de educação para ajudar crianças e
adultos a entender os riscos do álcool.
4. Sempre que possível, o Exército de

Salvação ajudará as pessoas que se
tornam dependentes ou que são afetadas
pelo abuso das bebidas alcoólicas.
5. O Exército de Salvação encorajará

governos federais, estaduais e municipais
a que produzam legislação apropriada em
relação à venda, mercadologia e produção
do álcool. Tais legislações devem levar em
conta o dano causado às comunidades,
famílias e indivíduos pelo uso abusivo
de álcool.
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Aprovado pelo General, maio 2015
Os conceitos expressos nesta Tomada de Posição
Internacional constituem a posição oficial do Exército de
Salvação sobre o assunto tratado, os quais não podem
ser modificados ou adaptados de forma alguma sem a
expressa permissão escrita do Quartel Internacional.
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