


 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

Léo Reis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rio de Janeiro 

2019   

PoD
editora



 

 

 
 
 
 

O AUTOR responsabiliza-se 
inteiramente pela originali-
dade e integridade do conte-
údo desta OBRA, bem como 
isenta a EDITORA de qual-
quer obrigação judicial de-
corrente da violação de di-
reitos autorais ou direitos de 
imagem, nela contido, que 
declara, sob as penas da Lei, 
ser de sua única e exclusiva 
autoria. 

Uma nova história• Copyright © 2019 
Todos os direitos são reservados, no Brasil por: 

Léo Reis 
 
 
 

PoD Editora 
Rua Imperatriz Leopoldina, 8 – sala 1110 
Rio de Janeiro – Tel. 21 2236-0844 
www.podeditora.com.br 
atendimento@podeditora.com.br 
 

Diagramação, Impressão e Acabamento: 
PoD Editora 
 
 
Nenhuma parte desta publicação pode ser utili-
zada ou reproduzida em qualquer meio ou 
forma, seja mecânico, fotocópia, gravação, 
nem apropriada ou estocada em banco de da-
dos sem a expressa autorização do autor. 

 

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE 
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ 

R311n 
    Reis, Léo  
    Uma nova história / Léo Reis - Rio de Janeiro: PoD, 2019.  
    62 p.; 15 cm. 
    Inclui índice 

ISBN 978-85-8225-259-8 
 
1. Alcoólatras - Relação com a família. 2. Alcoolismo. I. Título. 
19-60261   CDD: 362.29286 

CDU:364.692:663.51:615.015.6 
27/09/2019      03/10/2019 
Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária CRB-7/6439 
 

PoD
editora



 

 

Dedicatória 

 
Aos meus pais Rosália e Elias (em 

memória). 
Ao meu irmão Rodrigo (em memó-

ria). 
Às minhas irmãs Elisângela e Paula. 
Aos meus sobrinhos Alisson e Bi-

anca. 
Aos meus afilhados Hitler Ferreira, 

Kevlen Vieira, Alef Santos, Robson Me-
zadri, Juliano Viana, Diego Koppe, 
Tiago Montovane, Rafael Yuri, Breno 
Nascimento, Solimar Junior, Arthur Va-
nini, Tulio Sploradori, Gabriel Marsa-
glia, Patrick Boone, Igor Dantas, Gui-
lherme Preato, João Henrique, Daniel 
Marsaglia, Vitor Lucas, Thiago Miranda, 



 

 

Tiago Felix, Lucas Fereguetti, Roberto 
Santos, Otávio Souza, Rian Gabriel, Gus-
tavo Alexandre, Hugo Ribeiro, 
Jhunnyor Nascimento, Pedro Lucas, 
João Pedro, Caio Ferrugine, Tie Martins, 
Leonardo Rocha. 

 
Aos meus amigos irmãos Juliano 

Gama, Gabriel Danilo, Bruno Passos, 
Jean Moreira, Patrick Pelição, Kristhian 
Queirós. 

 
A todos os meus familiares. 
 
 



 

 

Agradecimentos 

Sanandrya Garcia Gonçalves 

Ana Helena 

Doval Gomes 

Kevyn Brito 

Alice Gonçalves 

Aline Moreira 

Juliano Gama 

Verônica Zanelato 

  



 

 

 



Uma nova história 

9 

Sumário 
 

Dedicatória .............................................................. 5 
Agradecimentos ....................................................... 7 
Prefácio .................................................................. 11 
Introdução ............................................................. 13 
Álcool ou família? .................................................. 15 
O tempo de amar é agora! .................................... 19 
Pais amem seus filhos.  Filhos amem seus pais ..... 25 
A perda do seu melhor amigo: seu irmão Rodrigo 29 
Vingança, não ........................................................ 33 
A depressão ........................................................... 37 
Maria passa na frente e cura a depressão ............. 41 
Chegou a hora de evangelizar................................ 43 
Permaneça em Deus e vencerá ............................. 47 
Você pode, você é capaz ........................................ 51 
Pare de reclamar e comece a agradecer ............... 53 
Uma nova história .................................................. 57 
Homenagem aos meus pais e ao meu irmão ......... 59 

  





Uma nova história 

11 

Prefácio 

Através deste livro, quero relatar a 
história real de um menino que na 
época, tinha nove anos de idade e que 
vivia em uma pequena cidade com sua 
família, onde todos se amavam demasi-
adamente. A mãe Rosália, de 33 anos e o 
pai Elias, de 44 anos, e os seus três ir-
mãos, Paula, de 7 anos, Elisângela, de 14 
anos, e Rodrigo, seu melhor amigo, de 
16 anos. Uma família feliz, sem nenhum 
problema de relacionamento; às vezes, 
passavam por dificuldades financeiras. 
A mãe desse pequeno menino muitas 
vezes deixava de comer para que não 
faltasse comida para ele e seus irmãos. 
Ele e a irmã Paula dividiam o mesmo 
material quando estudavam e, mesmo 
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com essas dificuldades, a família desse 
pequeno menino vivia feliz. Até que o 
álcool entrou na vida do seu pai e deses-
truturou completamente a sua família... 
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Introdução 

Por quantos problemas passamos na 
vida, por quantas tribulações, decep-
ções, que no dia a dia acabam nos afas-
tando de Deus? Quantas famílias destru-
ídas por causa do álcool, jovens mor-
rendo nas drogas? Todos esses aconteci-
mentos nos fazem desacreditar que nas-
cemos pra vencer. Mas Deus nos diz: 
“Nada temas, pois eu te resgato, eu te 
chamo pelo nome, és meu.” (Isaías 43,1). 
 
Acredite! Você vai viver uma nova história!  
  






