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Se és pai ou mãe não penses que o teu lar esta‑
rá poupado. Observa o comportamento dos filhos,
mantém-te atento, cuida deles antes da ingerência
e do comprometimento nos embalos dos estupefa‑
cientes e alucinógenos, em cuja oportunidade podes
auxiliá-los e preservá-los.
Se, porém, te surpreenderes com o drama que
se adentrou em teu lar, não fujas dele, procurando
ignorá-lo em conivência de ingenuidade, nem te re‑
beles, assumindo atitude hostil. Conversa, esclarece,
orienta e assiste os que se hajam tornado vítimas,
procurando os recursos competentes da medicina e
da doutrina espírita, a fim de conseguires a reeduca‑
ção da felicidade daqueles que a lei Divina te confiou
para a tua e a ventura deles.
Joanna de Ângelis. Após a tempestade.
Editora Leal. Psicografia de Divaldo Pereira Franco.

A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeite‑
mos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das ar‑
mas da luz.
Apóstolo Paulo

Sumário

Prefácio................................................................................9
Prólogo.............................................................................13
1

O início de tudo..............................................................17

2

Na casa de Renato..........................................................25

3

Dinho................................................................................35

4

Dona Lourdes.................................................................41

5

Doutor Geraldo...............................................................47

6

Amarga descoberta........................................................53

7

Tristeza.............................................................................63

8

Ajuda................................................................................69

9

Revelando o segredo......................................................77

10

Fininho.............................................................................83

11

Professora Ione...............................................................91

12

A morte de Renato.......................................................101

13

Novas decisões..............................................................111

14

Reencontro.....................................................................119

15

Romance........................................................................125

16

A mudança....................................................................133

17

Ajuda e esclarecimento................................................145

18

A atuação do plano espiritual....................................159

19

A ajuda continua..........................................................163

20

Conhecendo um pouco mais......................................171

21

Em busca da vitória......................................................177
Anexo – Aos grupos interessados
na campanha de prevenção às drogas...............187

Prefácio

Escrever para jovens, em uma linguagem atraente, fazendo
o leitor sentir-se como se estivesse participando de uma
aventura através do mundo das palavras, é uma especia‑
lidade de Fátima Moura, escritora que tem o dom de dis‑
correr suavemente sobre os temas nos quais se debruça,
mesmo que sejam sérios e complexos como drogas ou aids.
É como se Fátima mergulhasse no seu próprio mundo
juvenil, de onde consegue extrair os elementos que utiliza
recriando a atmosfera descontraída do universo adolescen‑
te e, assim, produzir uma obra que fala de igual para igual,
de jovem para jovem, onde as mensagens, tanto as de cará‑
ter informativo como formativo, são transmitidas sem que
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o leitor se sinta como se estivesse com um livro didático
nas mãos.
Ela sempre traz uma história gostosa de se ler, que
nos prende e nos faz viajar nos sentimentos e emoções
que os personagens nos transmitem. Aqui, é contando a
história de Moisés e Maurício, que ela aborda o tema das
drogas, sem cair nos mitos e preconceitos que permeiam
esse assunto.
Sem dúvida, um grande desafio que a autora teve de
enfrentar, para oferecer ao jovem leitor elementos de re‑
flexão e orientação que pudessem ajudá-lo a se posicionar
em relação ao uso e abuso de substâncias psicoativas, sem
pressioná-lo a examinar a questão através do olhar de um
adulto “careta”.
O jovem vive um momento de transição: já não é mais
uma criança, porém, ainda não é um adulto. A sociedade
atual, por sua vez, que parece estar também vivendo sua
adolescência, não consegue, nesse período de indefinições
que atravessa, transmitir a segurança e a direção que o jo‑
vem precisa para auxiliá-lo a se tornar um adulto respon‑
sável, senhor de sua vida, do seu mundo.
Nesse contexto, destaca-se a presença da droga, dis‑
seminada nos quatro cantos do planeta, tanto no campo,
como nas cidades, atingindo pobres e ricos, jovens, velhos
e até mesmo crianças. Qual lobo protegido com capa de
cordeiro, ela está bem ali, à mão, especialmente nos lugares
que os jovens costumam frequentar: nas escolas, nas esqui‑
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nas, nos bares, nas festas, nos bailes...
Daí a importância desse trabalho, não só para os jo‑
vens, mas também para pais, educadores e todos os que
estão comprometidos com a transformação da sociedade,
porque nele podem encontrar as informações básicas de
que necessitam para um primeiro e esclarecedor contato
com a questão das drogas.
De nossa parte, que lidamos com essa problemática
através do Pró-vida1, um trabalho de caráter preventivo
que procura dar suporte emocional, afetivo, espiritual e so‑
cial a crianças e adolescentes que convivem em seus lares
com usuários de álcool e/ou outras drogas, temos certeza
de que este livro será de grande valia, não somente para
os jovens e pais que se dispuserem a lê-lo, mas também
como texto de base, instigador de debates, dramatizações,
dinâmicas e outras atividades, através das quais o comple‑
xo universo das drogas pode ser analisado, sem fantasias,
preconceitos ou traumas.
Helena Saldanha de Azevedo Santos
Psicóloga – Coordenadora do Pró-vida
Rio de Janeiro, 26 de maio de 2000

1

O Pró-vida é um programa desenvolvido através do SAUD – Serviço de Acolhida
ao Usuário de Drogas e seus familiares, na Casa do Caminho, à rua Tácito
Esmeriz, 272 – Bento Ribeiro – Rio de Janeiro.

12 | Fátima Moura

Minha escolha é viver | 13

Prólogo

Pingos

grossos

de chuva batiam na vidraça da janela do

terceiro andar, de onde se podia enxergar toda a avenida,
fonte principal do fluxo de veículos daquele bairro.
Maurício, de olhos fixos no mar, relembrou os tempos
felizes em que ele, os pais e o irmão mais velho costuma‑
vam passear pela praia entre risos e brincadeiras.
Desde criança, Maurício amava o mar. Gostava de
senti-lo junto a si, molhando-lhe os pés pequeninos. Gos‑
tava também de caminhar pela praia, recolhendo em suas
mãos conchinhas das mais variadas cores e formas, que ele
e Moisés colecionavam, para que, ao chegarem em casa, es‑
condidos em seu quarto e usando tesoura, papelão e muita
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cola, criassem bonitos objetos com os quais presenteavam
a mãe, dona Lourdes que, ao receber os presentes, abraça‑
va-os emocionada, dizendo:
– Que lindo, meus filhos! Só mesmo de duas cabeci‑
nhas tão criativas e sensíveis quanto a de vocês poderiam
sair presentes tão bonitos!
Dizendo isso, dona Lourdes disfarçava as lágrimas,
tentando sorrir do carinho que os filhos demonstravam a
ela e que tornava a sua vida cheia de alegrias.
Moisés e Maurício eram muito especiais. Filhos uni‑
dos e amigos, tornaram-se excelentes companheiros, o que
era facilitado pela pouca diferença de idade entre os dois,
que era somente de dois anos. Moisés tinha dezessete anos,
e Maurício, quinze.
A família tinha uma situação financeira relativamen‑
tente estável; lutavam com algumas dificuldades, apesar
de o doutor Geraldo ser um conceituado médico daquele
bairro. Moravam em uma casa simples, mas espaçosa, no
bairro do Flamengo, Rio de Janeiro.
Doutor Geraldo era um homem muito caridoso, ape‑
sar de não partilhar de nenhum culto religioso. Fazia parte
de sua natureza ajudar as pessoas que vinham procurá-lo,
inclusive as pessoas de condição mais humilde e que ele
sabia não terem dinheiro para pagar a consulta nem os re‑
médios que ele lhes receitava.
O médico, constantemente, emocionava-se com as di‑
versas situações de dificuldade apresentadas por seus pa‑
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cientes. Apesar de preferir tratar mais das “coisas dos ho‑
mens” do que das “coisas de Deus”, como ele mesmo fazia
questão de ressaltar, quando questionado por seus amigos
sobre as suas crenças religiosas, era um homem íntegro em
seu compromisso com a medicina e com o seu próximo.
Doutor Geraldo era um homem bom e, junto com a
esposa Lourdes, procurava fazer o melhor que podia para
minorar o sofrimento alheio e para ser um chefe de famí‑
lia exemplar.
“Enfim! Éramos uma família feliz!”, pensou Maurício,
emocionado, enquanto lágrimas quentes escorriam de seus
olhos tristes. “Por que será que tudo teve que acontecer
assim?”...
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1.

– Moisés,

O início de tudo

acorda!

Olha só o que eu ganhei de presente do

Renato, lá na escola!
Moisés, virando-se na cama, esboçou um sorriso débil
ao irmão Maurício, que, sacudindo-o pelos ombros, tenta‑
va de todas as formas despertá-lo.
Maurício insistiu, ansioso:
– Acorda logo, Moisés. Você não quer ver o meu pre‑
sente? Anda...
Moisés pulou da cama e, esfregando os olhos sonolen‑
tos ainda, deparou-se com Maurício segurando um lindo
modelo de avião monomotor, em miniatura, que exibia or‑
gulhoso e com um sorriso brilhante.
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Moisés fitou o irmão com espanto e retrucou:
– Por que o Renato te deu esse presente? Além do mais
nem é seu aniversário!
Maurício, agitado, exibiu uma expressão diferente
no rosto:
– Eu é que não estou entendendo o porquê de tanto
espanto. E lá precisa ser aniversário de alguém para ga‑
nhar presente?
Moisés desarmou-se; abraçou o irmão, desculpando-se.
– Não é nada disso, Maurício...
Tomando-lhe o presente das mãos, examinou-o
com calma:
– É que esse aviãozinho deve ter custado muito di‑
nheiro...
Maurício apressou-se em responder:
– Ah, com certeza! Os pais do Renato são muito ricos,
muito mais do que você possa imaginar. Renato tem tudo
o que quer...
Moisés demonstrou preocupação quando falou:
– É isso mesmo o que me preocupa! Quando a gente
tem tudo o que quer...
Maurício gargalhou ruidosamente, observando-o me‑
lhor. O irmão era tão sério para a idade, tão maduro, fato
este que causava gozações até entre os colegas. Por isso,
respondeu sorrindo:
– Deixa de ser bobo, Moisés. A gente não ter grana,
tudo bem, mas daí a ficar invejando a grana dos outros...

Minha escolha é viver | 19

Moisés voltou a encarar o irmão. Maurício às vezes
era tão ingênuo, tão frágil... Um sentimento de ternura en‑
volveu Moisés.
Ele amava o irmão e por isso desejou ardentemen‑
te que nada de mau acontecesse a ele. O sentimento era
tão forte que lhe vieram lágrimas nos olhos. Ele enxugou‑
-as, disfarçadamente.
– Eu me preocupo com você, dá licença? Você é o meu
irmão mais novo, não sabe nada da vida, um bobão, um
criançola...
Maurício, ofendido e com ar de zanga, investiu con‑
tra Moisés, jogando-se em cima dele, e rolaram os dois
na cama.
– Ah, é assim, grande sabichão? Você pensa que sabe
tudo, não é seu... seu...
Moisés foi mais rápido e, desvencilhando-se do abra‑
ço do irmão, teve todo o cuidado para não machucá-lo.
Apesar da irritação de Maurício, sabia que a zanga era pas‑
sageira. Afastou-o, segurando firme e olhando-o nos olhos.
– Calma, eu não quis irritá-lo. Que coisa! Cresce
e aparece!
E, vendo que Maurício o encarava de olhos bem aber‑
tos, continuou:
– O que é que você está querendo provar para mim ou
para você mesmo? O quê?
Maurício se desarmou. Moisés tinha razão. Todas as
vezes que alguém fazia alusão ao seu desconhecimento da
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vida e das pessoas, ou à sua idade, chamando-o de criança,
ele ficava daquele jeito. Isso sim era pura criancice!
Maurício resolveu relaxar e, sorrindo, largou Moisés,
desanuviando o rosto.
– Mas você ficou com medo, não é? Confesse! Ficou
com medo!
Moisés também sorriu e, vendo que as coisas estavam
voltando ao normal, complementou com voz ingênua:
– Eu vou ficar com medo é da mamãe, quando ela en‑
trar aqui no quarto e achar toda essa bagunça!
Maurício, dando um salto, colocou-se à frente de Moi‑
sés e lhe rendeu continências.
– Não se preocupe! É pra já, capitão. A gente arruma
tudo isso num instante!
A um aceno de Moisés, os dois rapidamente ajeitaram
a colcha, os travesseiros e os objetos que estavam caídos
pelo chão, deixando tudo em ordem, novamente.
– Pronto, disse Maurício, ofegante. As ordens foram
cumpridas. Dona Lourdes já está liberada para entrar no
nosso “refúgio secreto”.
Moisés assentiu novamente, sentindo-se mais calmo.
– Você é um gaiato, Maurício – disse levantando-se e
dirigindo-se até o banheiro. Maurício seguiu-o.
Os dois, desde pequenos, dividiam o mesmo quar‑
to, que era uma suíte ampla, espaçosa, com uma varanda
cheia de plantas ornamentais que dona Lourdes cuidava
com todo carinho. A decoração era bem interessante. De
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um lado, os pôsteres de jogadores e artistas famosos de
Maurício contrastavam com a seriedade da estante cheia
de livros e de objetos de pesquisa de Moisés.
Enquanto Moisés lavava o rosto, Maurício adiantou‑
-se e entrou no chuveiro cantarolando. Depois, colocando
água nas mãos em concha, jogou-as no irmão, dizendo:
– E aí, o que é que nós vamos fazer hoje, bonitão?
Moisés resolveu provocá-lo.
– Bem, apesar de hoje ser sábado, eu preferia fazer a
coisa mais importante para mim, que é ir à escola.
Maurício dançou na frente do chuveiro, fazendo
uma careta.
Moisés também fez cara engraçada.
– Você tem uma ideia melhor, tem?
Maurício limpou o sabão do rosto com a borda
da toalha.
– Bem, a gente podia ir à casa do Renato!
Moisés estranhou o convite.
– E o que é que nós vamos fazer lá?
Maurício fechou o chuveiro e pegou a toalha, enquan‑
to Moisés se despia e entrava no banho.
– Bem, acho que seria legal eu ir agradecer o presente,
e além disso quero levar você para conhecer a casa dele.
Moisés não pôde esconder a curiosidade.
– É verdade que eles são muito ricos?
O barulho da água não deixou que Maurício ouvisse
a pergunta.
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– O quê? O que foi que você disse?
Moisés fechou o chuveiro e surgiu na porta do boxe.
– Eu perguntei se eles são muito ricos?
Maurício respondeu com voz atropelada.
– Você precisa ver, Moisés. A casa é enorme, pega todo
o quarteirão, empregados por todo o lado. Tem uma área
toda arborizada, quadra de esportes e uma piscina linda,
maior que a piscina do clube. O quarto dele é maravilhoso.
Tem vários computadores, uma televisão enorme, dessas
que parecem tela de cinema, uma miniacademia de ginás‑
tica e até uma guitarra vermelha, linda, que ele prometeu
me ensinar a tocar. O Renato é muito feliz!
Moisés surpreendeu-se com a declaração. Fitando o
irmão, deixou que a mente divagasse.
– Será mesmo, Maurício? Será mesmo que o Renato é
feliz lá naquela casa?
Maurício baqueou. Fizera uma declaração infantil.
Mas, também, o que será que ele entendia de felicidade?
Divagou com olhos perdidos.
– É, talvez você tenha razão. Ele me disse que, apesar
de todo esse luxo em que vive, os pais dele vivem brigan‑
do...
Animado pelo interesse de Moisés, continuou:
– Eles nem ligam para ele e para a Isabelle, a irmã‑
zinha dele, que tem oito anos de idade e que mora com
os avós nos Estados Unidos. O Renato, desde pequeno, foi
praticamente criado pelos empregados. Um dia ele até me
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falou, e eu fiquei com tanta pena dele, que na maioria das
vezes se sente muito sozinho.
Com tristeza, Maurício concluiu:
– Pensando bem, acho que ele não é lá muito feliz, não!
Moisés ensaiou um sorriso triste.
– Eu não sei, Maurício, mas creio que às vezes todo
esse luxo em que o Renato vive não compensa a falta de
carinho, de afeto e de atenção. Uma família que se ame,
que se respeite e que esteja sempre unida faz muita falta,
meu irmão, muita falta. E isso nenhum dinheiro do mundo
pode comprar.
– Mas também existem famílias pobres que não se preocupam com os filhos – disse Maurício. – Mães de situação
humilde, muitas vezes, até doam seus filhos ou os deixam
largados, transformando-os em meninos perdidos e mar‑
ginalizados, entregues à violência das ruas, aumentando
ainda mais esse grave problema social.
– É, é verdade...
– Pais pobres, pais ricos, famílias desestruturadas.
Comovido, Maurício agradeceu a Deus pela sua fa‑
mília, pela sua felicidade, interrompendo o irmão com
olhos brilhantes.
– Moisés, você já pensou se nós não tivéssemos uma
família que nos amasse, que...
Moisés retrucou rapidamente:
– Mas felizmente não é assim. Temos pais maravilho‑
sos que nos amam muito, que se interessam por nós e que

24 | Fátima Moura

fazem tudo para nos fazer felizes.
Maurício fechou os olhos, pensativo. Aquele assunto
o levou a grandes reflexões. Desde que conhecera Renato,
havia invejado sua felicidade. No entanto, Renato podia
ser tudo, menos feliz. Pobre Renato!
Moisés libertou-o de seus pensamentos:
– Ei, vamos lá, garotão! Se você quer sair, não pode‑
mos perder tempo.
Maurício sorriu pensativo.
– Está bem, vamos lá. Vamos tomar café e avisar a ma‑
mãe que nós vamos à casa do Renato.

