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Quem Ama, Educa, na Rede Vida

“Um dos objetivos do trabalho do padre é orientar
os pais a não sustentarem o vício e isso é fundamental.

Eu tenho alguns ídolos, e Padre Haroldo é um deles.”

Arthur Guerra de Andrade
Fundador e Coordenador do GREA — Programa 

Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do IPq — HCFMUSP

“O principal legado que ele deixa é o modelo de um trabalho exemplar,
que pode ser multiplicado em diferentes cenários.”

Êyn Mélo Ribeiro
Presidente da Federação Nacional das Casas Dia no Brasil (Fenacad)

“Por mais que ele faça obras, todos os dias ele volta
a ser o Haroldo e começa a viver o simples dom de amar ao próximo  

que Deus lhe deu. No viaduto da rua, ele é outro
Padre Haroldo, o Haroldo de Deus, e não o presidente da obra.”

Zu e Maria Angela Guimarães
Parceiros no TLC — Treinamento de Liderança Cristã

“Ele é o único santo vivo que conhecemos. Não há maldade nele, não
há assunto para o qual ele não tenha uma palavra de carinho,

de conforto, de amor. Ele é como uma criança, puro, meigo, livre.”

Luiz Carlos Rossini
1º Vice-Presidente da Federação 

Brasileira das Comunidades Terapêuticas (Febract)

“Padre Haroldo confia nas pessoas, acredita que a Divina
Majestade está à frente dos trabalhos, não se acha o único,

nem o melhor, e seu desprendimento é fantástico.”

Laura Fracasso
Gestora Técnica da Instituição Padre Haroldo

“Ele é uma pessoa iluminada, tem garra, muita
vontade e, acima de tudo, muito amor pela causa.”





“A vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo.”

Santo Inácio de Loyola
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Prefácio

Todas as grandes causas da humanidade neces-
sitam de um santo. Felizmente, o Brasil tem o padre 
Haroldo Rahm como o grande defensor do resgate das 
melhores qualidades humanas que aparentemente fi-
caram perdidas no meio do processo da dependência 
química.

Padre Haroldo foi um pioneiro sob todos os as-
pectos. Quando ainda não se falava em tratamento para 
a dependência química ele criou uma Comunidade 
Terapêutica, sem auxílio governamental, somente com a 
ajuda da determinação cristã de resgatar o bem dos que 
estavam perdidos. As obras vão muito além da Fazenda 
do Senhor Jesus: Pastoral da Sobriedade, Amor-Exigente, 
Instituição Padre Haroldo, Febract e Flact são as obras 
que padre Haroldo criou no segmento da dependência 
química e que têm suas trajetórias abordadas no livro. 
Obras sociais de outras áreas, como o Treinamento de 
Liderança Cristã, a Renovação Carismática, o Cepromm, 
o Centro Keneddy, o “Relaxe e Viva Feliz” e a Yoga 
Cristã também são trabalhos do sacerdote comentados 
na obra.
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As entrevistas concedidas pelo padre revelam sua visão so-
bre diversos aspectos relacionados ao uso e ao abuso de álcool e 
de outras drogas, como, por exemplo, a prevenção, o tratamen-
to, a influência da família, o papel dos grupos de auto e mútua 
ajuda, dos Programas dos Doze Passos, da ciência, da psicologia 
e da medicina, da laborterapia e, principalmente, da vivência da 
espiritualidade.

O grande legado do padre Haroldo não serão somente to-
das essas obras, mas uma forma humana e espiritualizada de 
lidar com a dependência química. Creio que ele conseguiu a es-
sência de acoplar os ensinamentos bíblicos para um problema 
moderno. Tudo feito de forma serena, firme e amorosa. Vários 
autores já demonstraram o quanto os Doze Passos foram in-
fluenciados pela tradição cristã, mas padre Haroldo inovou ao 
transformar essas tradições em experiências práticas no cotidia-
no dos dependentes químicos e suas famílias.

Gostaria de terminar com uma referência de cada um dos 
Doze Passos e seus equivalentes bíblicos como exemplos do que 
padre Haroldo deixou em todos os que foram tocados pelo seu 
espírito de mansidão e santidade.
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Os Doze Passos

 1. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool 
— que tínhamos perdido o domínio sobre nossas 
vidas.

  (Rm 7,18; “Porque eu sei que em mim, isto é, na mi-
nha carne, não habita bem algum, com efeito o que-
rer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está”)

 2. Viemos a acreditar que um Poder superior a nós 
mesmos poderia devolver-nos à sanidade.

  (Fl 2,13; “porque Deus é o que opera em vós tan-
to o querer como o efetuar, segundo a Sua boa 
vontade”)

 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos 
cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos.

  (Rm 12,1; “Rogo-vos pois, irmão, pela compaixão 
de Deus, que apresenteis os vossos corpos como 
um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o 
vosso culto racional”)
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 4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós 
mesmos.

  (Lm 3,40; “Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-
los, e voltemos para o senhor”)

 5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante 
outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas.

  (Tg 5,16; “Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos 
outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A sú-
plica de um justo pode muito na sua atuação”)

 6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removes-
se todos esses defeitos de caráter.

  (Tg 4,10; “Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos 
exaltará”)

 7. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas 
imperfeições.

  (Jo 1,9; “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda 
injustiça”)

 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos 
prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas 
causados.

  (Lc 6,31; “Assim como quereis que os homens vos façam, do 
mesmo modo lhes fazei vós também”)

 9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pes-
soas, sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse 
prejudicá-las ou a outrem.

  (Mt 5,23; “Portanto, se tiveres apresentado a tua oferta no 
altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa 
contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conci-
liar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a 
tua oferta”)
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 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando está-
vamos errados, nós o admitíamos prontamente.

  (1Cor 10,12; “Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não 
caia”)

 11. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar 
nosso contato consciente com Deus, na forma em que O 
concebíamos, rogando apenas o conhecimento de Sua von-
tade em relação a nós, e forças para realizar essa vontade.

  (Cl 4,2; “Perseverai na oração, velando nela com ações de 
graças”)

 12. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a 
esses Passos, procuramos transmitir essa mensagem aos 
alcoólicos e praticar esses princípios em todas as nossas 
atividades.

  (Gl 6,1; “Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido 
em algum delito, vós que sois espirituais corrige o tal com 
espírito de mansidão; e olha por ti mesmo, para que tam-
bém tu não sejas tentado”)

Ronaldo Laranjeira
Titular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em Psiquiatria

Diretor do National Institute of Alcohol and Drug Policies (USA)
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Introdução

Assim como todo e qualquer voluntário das obras 
sociais de padre Haroldo utiliza seus dons, sejam pro-
fissionais ou pessoais, para auxiliá-lo em seu trabalho, 
eu também sou assim. Assim como eles se emocionam 
quando o veem, como ficam com a voz embargada 
quando falam dele, como experimentam vivências es-
pirituais quando participam de suas propostas, como se 
sensibilizam com seu sorriso, como sentem um impulso 
incontrolável de fazer por ele tudo aquilo que for pos-
sível, eu também sinto. Alguns o conhecem há 30 anos, 
outros há 60, outros de uma vida toda. Eu o conheço 
há apenas três anos, mas sei que o amor não tem tempo 
certo para nascer, amadurecer e frutificar.

Como jornalista, sempre quis fazer a minha parte, 
“registrando” o padre. Através de gravações, de palavras, 
de frases, textos, notícias, capas de revistas, entrevistas, 
reportagens, documentários, vídeos. Quando o conhe-
ci, achava impossível conceber que sua vida não fosse 
registrada, dia a dia, que suas obras de excelência não 
tivessem suas histórias contadas, que a linha do tempo 
de sua vida não fosse traçada e, é claro, cravada de re-
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gistros de entrega de prêmios, de solenidades, de homenagens, 
datas especiais, momentos marcantes mundo afora.

Mas, nesse processo, pude aprender várias coisas. Primeiro, 
assim como preconiza o primeiro dos Doze Passos propostos 
pelos AA, sou impotente perante muitas coisas, e, neste caso, 
perante a possibilidade de registrar tudo o que precisaria ser 
registrado. Isso seria uma missão para uma versão feminina do 
jornalista Clark Kent, a identidade secreta do Super-Homem. 
Mas, reconhecendo a minha impotência perante a realida-
de, aprendi, a duras penas, que não era a Super-Mulher ou a 
Mulher-Maravilha em nenhum dos aspectos de minha vida, 
inclusive no profissional. Aprendi a entregar ao meu Poder 
Superior, Este mesmo que me levou até o padre Haroldo um 
dia, e a confiar que só estará escrito nestas páginas aquilo que 
não poderia deixar de estar, aquilo que poderá fazer a diferença 
na vida das pessoas que convivem com a dependência de en-
tes queridos, na formação profissional daqueles que pretendem 
tratá-los ou já o fazem, no trabalho daqueles que querem preve-
nir que essas coisas aconteçam, na vida dos próprios dependen-
tes químicos, ou na vida de qualquer ser humano que, ao abrir 
essas páginas, possa encontrar algo de transformador para suas 
vidas por meio deste legado. Acredito que o que fará a diferen-
ça nesta leitura é a vida deste sacerdote jesuíta, deste homem 
que, segundo muitos, vive em um plano acima do nosso, que 
está mais perto de Deus, que ganhou vários títulos das pessoas 
entrevistadas nesta obra, entre eles, abençoado, iluminado, ca-
rismático, missionário, escolhido, mestre, guru, semeador, gi-
gante, regente, pescador de almas, resgatador de vidas, enfim, 
um ser humano dotado de capacidades diversas que o fizeram, 
em menos de uma década, mudar a história dos dependentes 
químicos no Brasil e no mundo. Ele já faz parte da história do 
combate contra a dependência química e, certamente, seu lega-
do será estudado por gerações e gerações que quiserem enten-
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der não as técnicas, mas as capacitações humanas necessárias 
para tratar dependentes químicos.

Foi ele quem nos ajudou a enxergá-los de outra manei-
ra, da forma como eles o enxerga: os seus iguais. Foi ele quem 
mostrou que o trabalho em comunidade, quando feito com 
profissionalismo e responsabilidade, pode ter excelentes e du-
radouros resultados. Também foi ele quem uniu diversas reli-
giões em torno de uma causa, reuniu milhares de famílias em 
volta de muitas salas de autoajuda, para aprenderem a lidar com 
seus entes adoecidos, a resgatar os limites perdidos no tempo e 
a dizerem não como forma de amor. Foi ele quem devolveu a 
esperança para milhares de mães que haviam perdido seus fi-
lhos para as drogas, devolveu verdadeiros cavalheiros para es-
posas que esperavam os maridos voltar da solitária caminhada 
do deserto, devolveu homens para criar seus filhos que estavam 
órfãos por causa da droga, devolveu soldados que, a partir de 
suas próprias transformações, resolveram lutar contra as dro-
gas, ajudando outros, seja no tratamento, em comunidades te-
rapêuticas, nos cursos, no voluntariado ou na prevenção. Foi 
ele quem também organizou o trabalho, fundando federações, 
entidades que pudessem regulamentar as atividades ligadas às 
comunidades de tratamento que se espalharam pelo Brasil e 
pela América Latina.

Isso sem contar os feitos com os meninos em situação de 
rua, com as prostitutas, com seus filhos, com as gangues em 
El Paso, com os jovens que tiveram seu despertar espiritual no 
Treinamento de Liderança Cristã — TLC, com as pessoas que 
puderam usufruir das “Experiências de Oração no Espírito 
Santo“ ou as vivências da Renovação Carismática, que não são 
foco de nosso trabalho nesta obra. Ainda poderíamos citar o 
sucesso dos cursos “Relaxe e Viva Feliz”, dos diversos livros pu-
blicados, e de sua atual Yoga Cristã, além do fundamental: sua 
vida como sacerdote jesuíta.
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Em segundo lugar aprendi que, como já citei, o amor não 
tem tempo para nascer ou dar frutos. Como muitos, imediata-
mente me apaixonei por ele. Em seguida, prontifiquei-me a ser 
uma voluntária. Após algum tempo, já sentia o amor puro vivo 
dentro de mim, aquele me impulsionava a seguir seus passos, 
para estar mais perto dele, para ouvir sua voz dizendo: “Alegria, 
alegria, amor”, ou para que ele me fizesse sentir única — como 
faz com todas as suas “mulheres preferidas” (que também são 
todas!), dizendo: “Você é linda”. Desconheço a mulher que nun-
ca recebeu este elogio de padre Haroldo e que realmente não se 
sentiu assim, pois sabia que essa frase era o resgate do melhor 
que tinha dentro de si, da beleza de ser mulher, de gerar vidas, 
de ter a força e a serenidade caminhando lado a lado em suas 
vidas. Até este momento, o amor já havia nascido. Os frutos es-
tavam por vir. Já publicava entrevistas com eles em revistas, jor-
nais, e procurava formas de levar sua mensagem para o mundo. 
Em poucos anos tive o privilégio de estar semanalmente com 
ele, pelas manhãs, em sua casa, na APOT, em Campinas. Nessas 
manhãs, sempre frescas e envoltas por flores, por uma brisa se-
rena, por um clima ameno em que o céu já esperava o Sol, pelos 
sons dos pássaros que cantam no interior, dos galos e galinhas 
que vivem no seu quintal, por vozes que se cumprimentavam e 
nos cumprimentavam, por pessoas que passavam pra lá e pra 
cá como se nada estivesse acontecendo, eu o entrevistava. Ele 
colocava, às vezes, uma mesinha ao lado de sua cama, mas, na 
maioria delas, colocava-a do lado de fora da casa, na varanda. 
Tenho para mim que, apesar de estar totalmente dedicado e dis-
ponível quando viajava de São Paulo, onde moro, para fazer as 
entrevistas em Campinas, ele preferia ficar ali na porta de sua 
casa, na área livre, aberta, na varanda, para estar mais disponível 
para quem dele precisasse. Já estava evidente uma das principais 
características dele: a doação ao próximo.

Muitas vezes, enquanto gravava as entrevistas, eu pensava: 
“Meu Deus, que privilégio é esse que o Senhor me concedeu? 
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Esse homem passou a vida ouvindo tantas histórias, de tantas 
pessoas e está sentado comigo, para que eu possa ouvi-lo”. Nada 
poderia ser mais gratificante do que essa experiência. Ele tinha 
verdadeira alegria em me contar seus feitos, em responder às 
minhas perguntas e revelava, então, outra de suas principais 
características, a humildade. Ele dizia: “Não sei se fui claro, se 
respondi à sua pergunta, se atrapalhei ou ajudei, mas estou aqui 
para explicar de novo se precisar”.

Com essas entrevistas, pude conhecer cada detalhe da vida 
deste “terrível jesuíta”, alguém que não parava de se movimentar, 
de criar e agir. Se começássemos as entrevistas hoje, novamente, 
teríamos muitas outras histórias para contar, pois, como ouvi 
em um dos depoimentos para este livro, padre Haroldo passa a 
impressão de movimento, de que com ele nada é finito, ou seja, 
tudo está sempre começando, se renovando. Esse é o verdadeiro 
significado da transformação.

Em pouco tempo, também, por meio dele, tive outro privi-
légio, o de entrevistar centenas de pessoas que fizeram parte de 
sua trajetória. Funcionários e voluntários da APOT e de outras 
instituições que ele fundou, religiosos, psicólogos, assistentes 
sociais, médicos, psiquiatras, autoridades governamentais, de-
pendentes químicos e seus familiares, empresários, doadores, 
colaboradores, grandes amigos. Todos eles, a uma só voz, me 
ajudaram a desenhar, ou melhor, a “escrever padre Haroldo”. 
Ouvir as histórias, conceber as facetas que, por sua simplicidade 
e humildade, ele jamais revelaria, me ajudou a perceber a gran-
deza de um homem que não está nem um pouco preocupado 
em aparentar algo, ele gosta mesmo é de estar entre os seus, de 
ser agraciado com a presença dos que o amam.

E foi então que eu aprendi o terceiro e mais importante 
ensinamento: que a linha do tempo, com o registro de suas vi-
tórias, conquistas e alegrias poderia até eleger para a história 
nacional os momentos consagrados, como sua formação sacer-
dotal, a abertura da APOT, do Amor-Exigente, da Pastoral da 
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Sobriedade, de tantas outras obras que ilustram sua trajetória, 
mas que, para ele, os principais momentos não eram esses. Para 
ele, as festinhas de aniversário, em que os jovens o rodeavam 
para dar os parabéns, ou para fazer homenagens musicais tea-
trais ou de dança, eram os verdadeiros momentos de alegria. 
Pude participar, pessoalmente, de alguns aniversários seus e, 
para ele, o ápice sempre era o momento em que os jovens es-
tavam no centro da festa. Lá estava ele, no meio deles. Alegre, 
riso solto e fácil. É visível aos olhos de qualquer observador, a 
importância que esses meninos têm na vida dele. As missas, os 
momentos de transmitir espiritualidade a eles, eram também 
seus instantes de prazer, assim como os atendimentos indivi-
duais, sentado nos banquinhos dos cursos, à espera de pessoas 
querendo conversar, ouvir sua orientação. Essas foram expe-
riências pessoais, mas há um vídeo na internet que, inclusive, 
está no blog que criamos para ele (outra de suas grandes e atuais 
paixões — a tecnologia a serviço de sua mensagem!), que o 
mostra entre os jovens de um curso de TLC. Considero aque-
le vídeo o registro de um dos grandes momentos da vida do 
padre. Quando alguém quiser assistir a uma vivência signifi-
cativa, tenho certeza de que podem acessar esse vídeo. Para o 
padre Haroldo, o essencial é o simples: estar entre eles. Isso faz 
a grande diferença na transformação de vidas que ele propõe na 
Fazenda do Senhor Jesus. Os jovens sentem que padre Haroldo, 
verdadeiramente, se interessa por eles.
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