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Desejamos que o amor 
esteja nos corações juvenis, 
pois entendemos que essa 

virtude nos equilibrará e nos 
guiará nas turbulências do 

mundo e ofereceremos essa 
obra como um meio de 

prevenção e alerta para as 
perturbações em que passa 

nosso planeta. 
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   "Na experiência social, no mundo, 
ladearemos todo tipo de 
companheiros, sem, contudo, 
termos a obrigação de fazer o que 
fazem os outros, ou sem a 
necessidade de acompanhar 
exemplos nocivos, uma vez que 
cada um responde pelo que realiza 
de livre vontade."   

(Ivan de Albuquerque, Cântico da juventude, p.55). 
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• PRESSÃO DO GRUPO 

• PRESSÃO DOS PAIS 

• PRESSÃO DA PROPAGANDA 
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     “Refiro-me à aceitação dos alcoólicos, que 
encontram acesso em quase todas as 
famílias e em múltiplos contextos sociais, 
nos quais tu poderias iniciar, pretextando 
avanço, status ou coisa da moda, virtude 
masculina ou charme e elegância feminina, 
ladeando a tolice dos fumos, que, nos salões 
sociais quanto em muitos lares, vão 
minando-te, gradativamente, tanto a saúde 
ética como a saúde moral, ao mesmo tempo 
em que já esfacela a saúde orgânica.” 

 
                  (Ivan de Albuquerque, Cântico da juventude, p.66). 
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   “Se você for convidado a usar 
álcool, você será capaz de dizer 
NÃO? [...] Esta é uma decisão 
sua, você terá que tomá-la 
sozinho e você terá que conviver 
com a sua decisão. 

    Lembre-se: Você é capaz de fazer 
isso!” 

(Catherine O’Neill, Álcool: é ou não droga?, p.50-52). 
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     “Certo de que o próprio Mestre 
conviveu com todos e entre 
todos, sem deixar de ser Ele 
mesmo, nos dias torturantes de 
Israel, aprendamos com a Sua 
vida a ser amigo de todos, sem 
que nos percamos a nós 
mesmos, perdendo a paz que nos 
empenhamos por conquistar."  

(Ivan de Albuquerque, Cântico da juventude, p.57). 
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“Escutam-se dizer, no mundo, meio errôneos de 
gozar a vida. Quase sempre, são maneiras de 
despertar hábitos inconvenientes e, por vezes, 
vícios que nos levam a distúrbios de 
consequencias nefastas. É a ignorância 
dominando sentidos.”  

(Sheilla, Chão de rosas, 4. ed., p. 69 - 70).  
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