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Há 53 anos transformando a 
vida de milhares de pessoas que 
sofrem com o flagelo das drogas
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Um inimigo mortal e, muitas das vezes, 
silencioso. A drogadição hoje faz parte 
de mais de 5% das famílias brasileiras. 
Pode parecer pouco, mas não é. O ín-
dice representa mais de 8 milhões de 

pessoas que buscam prazer em uma falsa ilusão de fe-
licidade, destruindo sonhos, futuro e até mesmo o seio 
familiar. A estática ainda revela que a maior incidên-
cia é percebida entre os homens – 15% já consumiram 
drogas ilícitas, enquanto entre as mulheres é de 5,2% 
–, sendo 16 anos a idade média em que se dá o primei-
ro consumo para ambos os gêneros, de acordo com o 
Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes 
Químicos (Lenad Família). 

Entre os diversos fatores que levam as pessoas a 
consumirem drogas, quando estão em seu último está-
gio e desejam se recuperar, encontrando um novo des-
tino, as Comunidades Terapêuticas exercem um papel 
fundamental de acolhimento, tratamento humanizado 
e reinserção social. Mas, caro leitor, você sabe quando 
surgiu a primeira CT no Brasil e no mundo? Então vem 
com a equipe ImagineAcredite para entender um pou-
quinho dessa história.

Tudo começou em meados do século XIX, com o 
movimento Oxford, da Inglaterra, com os grupos de 
mútua ajuda e de acolhimento da Cruz Azul Interna-
cional – presente em 38 países – iniciado pelo pastor 
suíço Louis-Lucien Rochat em 1877, com os grupos 
de mútua dos Alcoólicos Anônimos (AA) a partir de 
1935, com William Griffith Wilson e Dr. Robert Smith, 
depois também com os Narcóticos Anônimos (NA) no 
final dos anos 1940 e início de 1950. 

O modelo da CT psiquiátrica foi desenvolvido no 
Hospital Belmont, na Inglaterra, em 1940, com 100 lei-
tos para o tratamento de pessoas com problemas psiqui-
átricos. A partir daí, junto com a Reforma Psiquiátrica, 
o segmento das CTs se consagrou graças a Maxwell Jo-
nes, psiquiatra inglês que estabeleceu, nos anos 1950, 
um modelo de atenção à saúde mental seguido até hoje, 
onde os dependentes químicos têm maior interação em 
seu processo de recuperação, relações horizontais en-
tre pacientes e profissionais do cuidado, realização de 
atividades laborativas e educativas, como parte destes 
processos; e convivência e interlocução entre os pacien-
tes internados.

Listaremos as 15 primeiras CTs no país, de acordo 
com a Nota Técnica nº21, do IPEA, 2017). A primeira 
CT foi o Movimento Jovens Livres – fundada pela Mis-
sionária Ana Maria Brasil – Goiânia/GO, 1968. Poste-

riormente, a CT Cristã S8 – fundada pelo Pastor Geremias 
Fontes – Niterói/RJ, 22 de setembro de 1971. O Esquadrão 
da Vida de Bauru – fundado pelo Edmundo Muniz Cha-
ves – Bauru/SP, 26 de junho de 1972. O Desafio Jovem de 
Brasília – fundado pelo Pastor Galdino Moreira Filho – 
Brasília/DF, 30 de setembro de 1972. O Desafio Jovem Pe-
niel – fundado pelo Pastor Reuel Feitosa – Belo Horizon-
te/MG – 1972. O Desafio Jovem de Rio Claro – fundado 
pela Sra. Vera Lúcia Silva – 1975. 

Já a MOLIVE – fundada pelo Pastor Nilton Tuller – 
Maringá/PR, em 1975. A PINEL – Porto Alegre/RS – Hos-
pital psiquiátrico, em 1975, passou a atender separada-
mente dependentes de substâncias psicoativas das pessoas 
com transtornos mentais. A CRENVI foi fundada em 03 
de outubro de 1977, em Curitiba, pelo Pr. Lori Massolin e 
sua esposa Marlene Franco Massolin. Em 28 de maio de 
1978, em Campinas/SP, a CT Senhor Jesus surgiu de um 
movimento religioso coordenado pelo missionário ameri-
cano, padre Haroldo Rham. 

O Centro de Tratamento Bezerra de Menezes – funda-
do em 1968 como Hospital Psiquiátrico, em 1979 passou 
a atender separadamente dependentes de substâncias psi-
coativas das pessoas com transtornos mentais. Já a maior 
CT da América Latina, Fazenda da Esperança fundada em 
Guaratinguetá, pelo Frei Hans Stapel, em junho de 1983. 
A CT Cruz Azul no Brasil – Panambi/RS, fundada pelo 
Kurt Reinke, agosto de 1983. A CERENE – CT Cruz Azul 
– Blumenau/SC, maio de 1989. E a Fazenda da Paz – Tere-
sina/PI, fundada pelo Célio Luiz Barbosa, junho de 1994.

Hoje, são contabilizadas mais de 2 mil CTs em todo 
país transformando a vida de mais de 80 mil adictos. E 
nesses 53 anos, as CTs já enfrentaram diversos desafios, 
tendo em vista que há grupos que defendem a legalização 
das drogas e lutam contra o tratamento ofertado pelas en-
tidades. Mas tudo isso teve uma reviravolta com a chegada 
do governo Bolsonaro, em 2019, onde reconheceu as insti-
tuições como serviço essencial na prevenção e combate às 
drogas, bem como a ressocialização daqueles que sofrem 
com a dependência química. Sendo assim, aumentou para 
17 mil o número de vagas financiadas pelo governo federal 
em mais de 600 CTs credenciadas no Brasil. 

É importante reforçar que as CTs são caracterizadas 
por um ambiente acolhedor, no formato residencial, com 
o programa de tratamento que varia, geralmente, entre seis 
e doze meses, oferecendo atividades laborais, terapêuticas 
e religiosas, visando a abstinência. A adesão e permanên-
cia é voluntária. Além disso, as CTs garantem a participa-
ção da família no processo de acolhimento, bem como as 
ações de preparação para reinserção social.
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Em Curitiba (PR), os adictos 
contam com o trabalho da pri-
meira CT instituída na cidade, 
Casa de Recuperação Nova Vida 
(CRENVI), fundada em 3 de ou-
tubro de 1977, pelo Pr. Lori Mas-
solin (in memorian) e Marlene 
Franco Massolin. Localizada na 
Rua Amazonas de Souza Azeve-
do, 508. Bairro Bacacheri – PR, 
a CT é referência nacional com 
uma estrutura que integra exce-
lência e qualidade, fundamentada 
em princípios cristãos, podendo 
acolher até 49 homens, entre 18 e 

- CT Nova Vida -

59 anos, por um período de trata-
mento de 120 a 180 dias definido 
em quatro fases. 

Para contar um pouco sobre a 
história, a ImagineAcredite entre-
vistou o Diretor Executivo da CT, 
Thiago Massolin, que atua há 17 
anos na área, com experiência em 
gestão do terceiro setor, políticas 
públicas e tratamento dos transtor-
nos por uso de substâncias.  “Meu 
avô, que era representante de medi-
camentos, começou a frequentar a 
igreja Presbiteriana Renovada e se 
envolver em causas sociais. Tempo 

depois, teve contato com o Pr. Pau-
lo Brasil e o Pr. Galdino Moreira, 
fundador do Desafio Jovem de Bra-
sília, e ali nasceu em seu coração o 
desejo de atuar na recuperação de 
dependentes químicos. Em 1977 à 
CRENVI foi a primeira CT funda-
da na cidade de Curitiba, a segunda 
no Paraná e a oitava CT legalmente 
instituída no Brasil”. 

Segundo Massolin, Pr. Lori 
começou a instituição com um 
escritório administrativo na gara-
gem de casa e na sequência alugou 
um imóvel na rua Carlos Garbá-
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cio no Jardim Mercês em Curitiba, com capacida-
de para acolher 12 pessoas. Pouco tempo depois, a 
CRENVI recebeu a doação um imóvel no Município 
de Colombo no PR e como o espaço era muito limi-
tado, em 1982, venderam o imóvel e iniciaram uma 
campanha de arrecadação e venda de materiais reci-
clados para captar recursos adicionais que serviriam 
mais tarde para iniciar a construção da nova sede no 
bairro do Bacacheri em Curitiba, que na época tinha 
capacidade para atender até 30 acolhidos.

“Foi uma história marcada por muita abnegação, 
amor ao próximo. A campanha de recicláveis teve o 
apoio do Exército Brasileiro que instalou algumas 
barracas em pontos centrais da cidade para ampliar a 
arrecadação de listas telefônicas, jornais e garrafas de 
vidro que não eram mais utilizadas pela população. 
Uma grande empresa distribuidora de livros na cida-
de também apoiou a ação e doou uma Kombi para 
instituição com o intuito de ajudar na divulgação e 
coleta dos recicláveis ampliando a mobilização que 
teve grande participação social. Foi assim que nasceu 
a CRENVI, uma das CT’s pioneiras no Brasil que já 
recuperou milhares de pessoas dos problemas causa-
dos pelo uso de substâncias (álcool e outras drogas) e 
seus familiares”, descreve Massolin.   

Ao observar o trabalho ético e o compromis-
so em salvar as vidas das drogas, Massolin cresceu 
com a missão de dar continuidade ao projeto. Ape-
sar na adolescência ter tido um breve contato com 
o uso de drogas, o chamado era mais forte. For-
mado em Teologia, Psicologia e concluindo, nesse 
ano, uma especialização em dependência química, 
Thiago Massolin construiu uma história dentro da 
CRENVI e também na representação do segmento 
das CT’s no Paraná.

Vale ressaltar que a CRENVI já recuperou mais 
de 20 mil pessoas incluindo familiares que também 
são tratados nos programas oferecidos pela orga-
nização. A CT conta com uma equipe multidisci-
plinar especializada e com um programa de aco-
lhimento fundamentado cientificamente através da 
abordagem da Terapia Cognitivo-Comportamen-
tal (TCC) e do Programa de Prevenção de Recaída 
(PPR) de G. Alan Marlatt, da Universidade de Wa-
shington (Estados Unidos) a organização trabalha 
com a execução de triagem, acolhimento integral, 
psicoterapia breve, individual e familiar, palestras, 
ações de prevenção e reinserção social.



Nascido em 1919, no Texas, 
Estados Unidos, padre Haroldo 
Joseph Rahm veio para o Brasil 
em 1965, onde fundou diversas 
obras sociais, a exemplo do Trei-
namento de Liderança Cristã 
(TLC), e em 1978 a Fazenda do 
Senhor Jesus com o objetivo de 
acolher pessoas em situação de 
vulnerabilidade, proporcionando 
cuidado, educação e atendimento 
especializado, visando a reinser-
ção social, sempre pautado pelo 
amor, a ética e a espiritualidade. 
Os trabalhos começaram com 
uma CT masculina e depois veio 

- Fazenda do Senhor Jesus -

a CT para os adolescentes. Tempo 
depois, iniciou o trabalho com as 
crianças e as mulheres. 

Para que a obra continuasse em 
andamento, Padre Haroldo sempre 
foi cercado por pessoas compro-
metidas, que gostam de desafios e 
vão à luta para conseguir ajudar os 
acolhidos. A exemplo, com a che-
gada de Beto Sdoia à presidência, o 
instituto passou a trabalhar em di-
versas frentes. “Esse convívio com 
o padre Haroldo realmente foi um 
grande presente que Deus colocou 
em nossa vida, muito aprendizado, 
alegria, desafios, mas um homem 

incansável e uma vitalidade im-
pressionante, uma perseverança, 
uma determinação, uma disciplina 
nos horários. Nunca vi o padre Ha-
roldo cancelar um compromisso, 
por algum motivo”, enaltece Sdoia.

Sendo assim, para transformar 
a vida das pessoas que sofrem com 
a fome, o desemprego, o uso de 
substâncias psicoativas, a violência, 
e demais situações de vulnerabi-
lidade social, o Instituto trabalha 
com quatro frentes. A primeira é o 
programa de recuperação, que en-
volve as CTs masculina, feminina e 
as repúblicas. A segunda são os ser-
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viços de acolhimento em residência, um para 
moradores em situação de rua, outra casa para 
gestantes em situação de rua e uso substâncias, 
e mais duas moradias para jovens que viveram 
a vida em abrigos e quando completam 18 anos 
vão para as repúblicas, pois não tem família.  

Já a terceira frente são os serviços chama-
dos de convivência e fortalecimento de víncu-
los, ligado a assistência social. “São serviços 
que na nossa ótica são de prevenção ao risco 
social. Trabalha com crianças a partir de 6 anos 
e vai até jovens e familiares. São 2 unidades, 
uma na sede e outra em Campo Belo, região 
de Campinas muito carente. Esse trabalho com 
as crianças é, em número, o maior trabalho do 
Instituto Padre Haroldo, chega atender por ano 
cerca de 500 crianças. A gente trabalha preven-
ção com educação. Então no horário contrário 
escolar, as crianças vêm pro nosso espaço, se 
alimentam e tem atividades de esporte, cultura, 
artes, socialização, grupo, brincadeira, coisas 
voltadas as crianças”, explica Sdoia.

A quarta frente de trabalho do Instituto é 
o trabalho e renda. “Então o trabalho e renda 
atende a todas as pessoas do Instituto e mais 
familiares, as pessoas do entorno, quem neces-
site.  Então o curso de qualificação profissional 
é um programa que não tem recurso nenhum 
e trabalha tudo com parcerias, a qualificação 
profissional, fomento ao empreendedorismo. A 
gente tem um ateliê de costura, trabalha escrita 
de currículo. Então o fomento ao trabalho em 
renda ele é amplo e trabalha muito com parce-
rias”, pontua. Essas quatro frentes de trabalho 
chegam a atender cerca de 2.500 pessoas men-
salmente.  

Salienta-se que Luis Roberto Sdoia presi-
diu por dez anos o Instituto Padre Haroldo e 
há um ano, sua esposa, Lúcia Sdoia, assumiu a 
presidência. Hoje, Beto Sdoia preside a Federa-
ção Brasileira de Comunidades Terapêuticas há 
cinco anos, resultado de dois mandatos, sen-
do reeleito para mais um de dois anos. É im-
portante enfatizar que o casal Sdoia caminha 
unido, juntamente com homens e mulheres de 
bens, para preservar a história, a biografia e o 
legado desse que é cidadão do mundo, um pa-
dre que amou, serviu em tudo e já salvou mi-
lhares de vidas.
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Ao nascer na Alemanha, du-
rante o final da Segunda Guerra 
Mundial, Deus já tinha um propó-
sito na vida do Frei Hans Stapel, a 
missão de evangelizar e resgatar as 
pessoas do flagelo da dependência 
química. Com o pulsar forte em 
seu coração, sempre em busca da 
fé e com o caráter inquestionável, 
ele ingressou na Ordem Francisca-
na e, antes mesmo de ser ordena-
do sacerdote, foi enviado ao Brasil, 
para uma paróquia em Guaratin-

- Fazenda da Esperança -

guetá. É nesse momento que co-
meça seu novo destino.

“O chamado de Deus vem de 
um jeito que gente não entende. 
Apareceu um jovem que pedia 
ajuda e, para mim, cada pessoa é 
Jesus. Eu o acolhi e conversando 
com ele, eu vi uma grande dor na 
alma, uma carência, machucados, 
era sofrido, precisava ser amado 
e aprender a amar. Nisso tinham 
outros jovens que precisavam re-
ceber amor e serem ensinados a 

amar. Então acolhemos o que é 
Jesus, e assim nasceu a Fazenda 
acolhendo, amando, ensinando e 
ajudando o outro”, descreve Frei 
Hans, que fundou a maior institui-
ção da América Latina em junho 
de 1983, juntamente com Nelson 
Giovanelli, jovem que frequentava 
a paróquia.

Seguindo os três eixos da es-
piritualidade, trabalho e convivên-
cia, a entidade já recuperou mais 
de 20 mil vidas, entre 15 e 55 anos. 
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E para explicar esse sucesso, Frei Hans disse 
que é preciso tratar a alma que grita por pre-
sença de amor e família. “Nós não tratamos 
da parte química com medicamentos. Nós 

entendemos que a ferida na alma 
grita para alguma coisa e eles bus-
cam preencher esse vazio. Todo 
mundo quer ser feliz, então ex-
perimenta encontrar na droga, na 
bebida, no sexo e se frustram sem-
pre. Quando chegam “ao fundo do 
poço”, querem se matar. Então eles 
aceitam um convite que alguém 
faz para ir à Fazenda e encontram 
esse estilo de vida, de viver a pala-
vra de Deus e o amor e isso preen-
che o coração e não precisam mais 
das drogas”.

Com um tratamento que 
dura doze meses, a Fazenda da 
Esperança aposta no atendimen-
to psicológico – usando a abor-
dagem direta do inconsciente e o 
método psicanalítico da regres-
são –, e na desintoxicação natu-
ral, por meio do contato com a 
natureza, o cultivo de plantas e a 
criação de animais, o que ajuda 
a mudar a percepção dos acolhi-
dos, uma vez que muitos deles 
nem sequer cuidavam de si. Para 
tanto, a entidade tem como foco 
o trabalho usado como terapia 
para afastar os malefícios da de-
socupação e da ociosidade para 
elevar a autoestima do interno, 

bem como a reinserção social e a descoberta 
de talento profissional. 

“O trabalho é participar da criação do 
mundo que Deus fez. Se alguém aprende co-
nosco a trabalhar, ter uma disciplina e se ale-
gra, porque é uma bênção de Deus poder tra-
balhar, então ele pode voltar para a sociedade 
que sempre encontra serviço. O mundo hoje 
precisa de funcionários que saibam trabalhar 
com alegria, com responsabilidade e sabem 
criar relacionamento entre os funcionários. E 
eu tenho tantos exemplos, inclusive as firmas 
me pedem indicações”, afirma o Frei Hans. 
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Em terras brasileiras, a entida-
de começou o movimento em 1982, 
como grupo de apoio, e em 1983 
como comunidade terapêutica, na 
cidade Panambi, Rio Grande do Sul. 
“Curt e Anita Reinke, cristãos, ele 
metalúrgico de uma grande indús-
tria, tinha um colega de trabalho 
com sérios problemas de alcoolis-
mo e que, por muitas vezes, procu-
rou sua ajuda para abandonar a be-

- Cruz Azul no Brasil -

bida alcoólica. Curt encaminhou 
seu amigo para vários serviços de 
ajuda que existiam no início dos 
anos 80, na região e até na capital, 
Porto Alegre. No entanto, Curt e 
sua esposa Anita, entendiam que 
além do tratamento médico, far-
macológico e psiquiátrico a ajuda 
espiritual, a Palavra de Deus podia 
contribuir para o tratamento de 
uma pessoa alcoólica. 

Porém, nas propos-
tas de trabalho para onde 
encaminhavam o amigo 
com problemas, não es-
tava inserida a espiritua-
lidade nos programas de 
tratamento. A partir de 
sua mãe, imigrante alemã, 
tomou conhecimento do 
trabalho da Cruz Azul da 
Alemanha (e do trabalho 
internacional), que tinha 
como proposta de traba-
lho a partir da Palavra de 
Deus. Animados com a 
descoberta, em 1982, o 
casal juntou economias e 
viajou para a Europa para 
visitar e conhecer um 
pouco mais da proposta 
da Cruz Azul da Alema-
nha e Internacional. Re-
tornaram ao Brasil, com a 
decisão de implantar e tra-
balhar com a proposta da 
Cruz Azul Internacional, 
tanto nas áreas do trata-
mento, prevenção e no tra-
balho de grupos de apoio 
mútua ajuda”, descreve o 
presidente da Cruz Azul 
no Brasil, Rolf Hartmann. 

Em 1989, surge a se-
gunda comunidade terapêutica, 
com base na proposta da Cruz 
Azul: é fundado o Centro de Re-
cuperação Nova Esperança – CE-
RENE, na cidade Blumenau, SC. 
Mais tarde outras comunidades 
terapêuticas e grupos de apoio vão 
surgindo, ou aderindo à proposta 
da Cruz Azul, até que em 23 de ju-
nho de 1995 é criada e organizada 
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a Cruz Azul no Brasil, como Federação, e com 
sede na cidade de Blumenau, Santa Catarina.  “A 
Cruz Azul é hoje um trabalho diaconal, de assis-
tência social, de promoção da saúde, e se destina 
a todos quantos necessitarem, sem distinção de 
cor, raça, sexo, nacionalidade, estado civil, pro-
fissão, credo religioso ou político. Reconhecida 
como Centro de Referência em Dependência 
Química (CEREDEQ), pelo Governo Federal”, 
pontua Hartmann. 

E para resgatar a vida do dependente quí-
mico e oferecer a chance de uma nova história, 
a entidade conta com vários programas, como 
de grupos de apoio e mútua ajuda, que oferece 
treinamento, assessoramento, apoio e acompa-
nhamento de lideranças e voluntários junto às 
igrejas e outras entidades, objetivando a criação 
de uma rede para o atendimento de dependen-
tes e seus familiares, com grupos para adultos, 
crianças e adolescentes, separadamente e com 
metodologia própria.

Já para a prevenção são realizadas atividades 
em escolas, empresas, igrejas e outros espaços 
comunitários, através de teatros, monólogos, dis-
cussões de grupos, palestras de conscientização, 
e a capacitação de multiplicadores, seguindo as 
prerrogativas internacionais de prevenção. Além 
disso, a entidade oferece educação continuada, 
com a realização de cursos, seminários, fóruns, 
curso de pós-graduação (em parceria com a Fa-
culdade Luterana de Teologia – FLT) para a ca-
pacitação e formação de pessoas que atendem o 
público na área de cuidados e prevenção ao álco-
ol e outras drogas.

Outro ponto a se destacar é a orientação 
e apoio para os dependentes e seus familiares, 
com atendimento presencial psicológico e de 
orientação junto à sede da Cruz Azul e também 
via telefone, e-mail e rede social. Já para a cons-
trução de políticas públicas sobre drogas, a enti-
dade conta representação do segmento de CT’s 
e do público-alvo de familiares e dependentes 
junto aos governos federal, estadual, distrital e 
municipal, contribuindo na discussão e aprova-
ção de leis e o financiamento público que pro-
movam serviços de atenção e/ou cuidado a pes-
soas afetadas pelas drogas, e as Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) atuantes nesta área e nas 
políticas sobre drogas. 
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