
 A WCNA 34 EM SÍNTESE   INVISTA NA NOSSA VISÃO
  PANFLETO DE SERVIÇO SOBRE REDES SOCIAIS  WSC 2012

JANEIRO DE 2012 
VOLUME VINTE E NOVE  NÚMERO UM

CELEBRANDO 30 ANOS DE PUBLICAÇÃO  1982 – 2012



2  The NA Way Magazine  – Português
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The NA Way Magazine é publicada em 
inglês, francês, alemão, português, espanhol, 
japonês e russo, e pertence aos membros de 
Narcóticos Anônimos. Sua missão, portanto, 
é oferecer informações de recuperação e serviço, 
assim como entretenimento ligado à recupe-
ração, que trate de questões atuais e eventos 
relevantes para cada um de nossos membros, 
mundialmente. Em sintonia com esta missão, 
a equipe editorial está dedicada a proporcionar 
uma revista aberta a artigos e matérias escritas 
pelos companheiros do mundo todo, e com infor-
mações atualizadas sobre serviço e convenções. 
Acima de tudo, é uma publicação dedicada à 
celebração da mensagem de recuperação – “que 
um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar 
drogas, perder o desejo de usar, e encontrar uma 
nova maneira de viver.”

World Service Office
PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA
Telefone: (818) 773-9999 

Fax: (818) 700-0700
Website: www.na.org

A revista The NA Way Magazine agradece a participação de seus 
leitores. Vocês estão convidados a partilhar com a Irmandade de 
NA, em nossa publicação internacional trimestral. Enviem-nos 
sua experiência de recuperação, sua visão sobre os assuntos de 
NA e temas da revista. Todos os originais recebidos tornam-se 
propriedade de Narcotics Anonymous World Services, Inc. Serviços 
de assinatura, editoriais e comerciais: PO Box 9999, Van Nuys, CA 
91409-9099, EUA.

The NA Way Magazine apresenta as experiências e opiniões dos 
indivíduos, membros de Narcóticos Anônimos. As opiniões expres-
sas não deverão ser atribuídas a Narcóticos Anônimos como um 
todo, nem a publicação de nenhum artigo implica o seu endosso 
por parte de Narcóticos Anônimos, da The NA Way Magazine, ou de 
Narcotics Anonymous World Services, Inc. Se você desejar receber 
uma assinatura gratuita da The NA Way, pedimos que escreva para 
o endereço abaixo, ou envie e-mail para info@na.org.

The NA Way Magazine (ISSN 10465-5421), The NA Way e Narcotics 
Anonymous são marcas registradas de Narcotics Anonymous World 
Services, Inc. A The NA Way Magazine é publicada trimestralmente por 
Narcotics Anonymous World Services, Inc., 19737 Nordhoff Place, 
Chatsworth, CA 91311, EUA. As despesas de postagem do periódico 
são pagas em Canoga Park, CA, e em pontos de entrada adicionais. 
AOS CORREIOS: Favor informar as mudanças de endereço para: The 
NA Way Magazine, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409-9099, EUA.

A The NA Way Magazine estimula todos os leitores a enviarem suas cartas. Elas podem 
ser em resposta a qualquer dos artigos publicados na The NA Way, ou simplesmente 
apresentar um ponto de vista sobre questão de interesse para a Irmandade de NA. As 
cartas não deverão ultrapassar 250 palavras, e reservamo-nos o direito de editá-las. 
Todas elas precisam conter assinatura, endereço atual e número de telefone. Serão 
utilizados o primeiro nome e a última inicial como subscrição, a menos que o escritor 
solicite anonimato.
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NESTA EDIÇÃO

Editorial
Temos uma notícia espetacular.

Assim começava a carta da editora da primeira NA Way. Explicou, então, a moção 
da Conferência Mundial de Serviço de 1982: Formar um “novo subcomitê para admi-
nistrar a publicação de uma revista mensal sobre recuperação da adicção, seguindo o 
caminho de N.A.”. Em 2012, comemoramos 30 anos da The NA Way, oferecendo aos 
nossos leitores alguns flashes e lembranças do passado. Muita coisa mudou nesses 
30 anos – frequência da publicação, formato, estilos – mas a essência da nossa revista 
de recuperação permaneceu inalterada: compartilhar informações e experiências de 
recuperação e serviço em NA.

Convidamos a todos para compartilhar suas lembranças da The NA Way Magazine 
ao longo dos anos. Esperamos que vocês apreciem as viagens no tempo que faremos 
durante o ano, e nesta edição, com foco em mudança. 

NA não só me modificou, como também me fez sentir confortável com a mudança.
Texto Básico, “Apenas Diga Sim”

De J, Editora

Foto da capa:	“Diante	da	mudança”	na	Rue	de	la	Lune,	Paris.	(Sim,	nós	inserimos	o	logo	
de NA!)

Jean-Paul B, Roquevaire, França

Os assinantes da versão eletrônica podem clicar aqui para 
acessar conteúdo histórico da NA Way Magazine.

www.naway.org
http://www.na.org
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continua na página 3

Aquele frágil 
momento

Que	noite!	Depois	de	um	dia	de	reuniões	de	serviço,	saímos,	os	quatro,	para	jantar	
e depois ir a um grupo. Chegamos ao estacionamento do local da reunião em uma 
van branca, como uma equipe de centro de tratamento. Já estamos prestando serviço 
juntos, aqui e ali, há quase 30 anos. Trocamos histórias e compartilhamos o amor de 
NA durante toda a noite. Um de nós foi o orador, e ele agitou o local. Foi uma satisfação 
ver	aquela	sala	cheia	de	meninos	de	Los	Angeles	acenando	afirmativamente	e	rindo,	
embora a maioria não tivesse nem nascido quando o orador entrou em recuperação. 
Ele compartilhou seus sentimentos e percepções ao encontrar NA em sua terra natal, 
quando a irmandade ainda era recente no país e não havia nem uma peça sequer 
de literatura de NA traduzida para o seu idioma. A probabilidade de ter vivido tanto 
tempo era muito pequena. E menores ainda eram chances de estar ali para contar a 
história de uma vida transformada por aquela frágil e mágica hora passada no porão, 
juntamente com mais três pessoas loucas, partilhando do coração em um esforço 
para lhe dar alguma esperança. Ele teve fé suficiente, naquela primeira reunião de 
NA, para ficar limpo e retornar para a próxima, depois para os primeiros encontros 
do comitê de tradução, para a Conferência Mundial de Serviço (onde nós quatro nos 
conhecemos) alguns anos depois, e todos os quadros de serviço e comitês nos quais 
prestou serviço desde então. Em seu relato, esta noite, ele deixou de mencionar mui-
tos detalhes específicos do serviço, mas nenhum deles se perdeu na minha memória.

NA é um grande trabalho de equipe, em que cada um de nós contribui com uma 
pequena malha deste incrível tecido. E é um enorme privilégio estar testemunhando, 
há décadas, tantas dessas jornadas dedicadas e anônimas, e agora ter uma vida em 
recuperação que se sustenta através dos esforços de pessoas cujas vidas desconheço 
e nunca conhecerei. 
Fomos	à	reunião,	esta	noite,	para	eu	entregar	ao	Roger	(nome	fictício)	um	bolo	de	

25 anos. Conhecêmo-nos em um grupo, quando ele tinha uns 90 dias e estava quase 
desistindo	de	NA.	Naquela	época,	Roger	acreditava	que	as	reuniões	e	as	pessoas	de	
NA estavam lhe dando apenas respostas e fórmulas prontas para questões que ele 
considerava	muito	mais	complexas.	Estava	a	ponto	de	pensar	(e	dizer):	“Que	se	dane	

este lugar, com todo esse papo de Deus, clichês e respostas superficiais.” Naquela 
reunião, ele despejou todo um longo lamento, após a última de uma sequência 
de sete anos de curtos períodos de recuperação seguidos de recaída. Estava 

prestes a, mais uma vez, sair porta afora em vez de engolir suas palavras vazias. 
Ninguém parecia querer ouvir as supostas questões urgentes e profundas que 
o acometiam. Em vez disso, na sua ótica, enchiam-no de respostas prontas.

Eu escutei aquilo tudo do outro lado da sala, naquela noite há tanto 
tempo atrás, e me vi sete anos antes, vivendo aquela mesma luta. Mais 
uma vez, estava diante daquele frágil momento em que a vida pode tomar 
rumos totalmente opostos. Eu o agarrei, depois da reunião de 25 anos atrás, 

disse-lhe que havia entendido exatamente o que ele queria expressar, e que 
teria o maior prazer em conversar para esgotarmos completamente todas as 

questões que desejasse debater. Ele ficou um pouco surpreso. Falamos longa-
mente, até que precisei ir embora, e combinamos de nos encontrar novamente no 

dia seguinte. E fomos mergulhando em cada problema que estava pesando sobre ele, 
naquela conversa e em muitas outras subsequentes, e foi assim que nasceu uma longa 
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relação de apadrinhamento. Eu o ob-
servei pelos dez anos seguintes, até me 
mudar para outra área. Ele apadrinhou 
recém-chegados vacilantes, alimentando 
aqueles frágeis momentos de decisão 
e orientando os caras no trabalho dos 
passos e no serviço, com amor, sabedo-
ria e habilidade. Na rede em que você 
e eu balançamos hoje, há um relativo 
repouso – nascido dos frágeis momentos 
em que um de nós estendeu o coração 
para o outro, e ajudou a acender aquela 
centelha de esperança, sustentando a 
pequena chama por mais um dia. 

De fato, esta é a realidade que você 
e eu recebemos como presente para 
toda	a	vida.	Quando	terminou	a	reunião,	
hoje, e caminhei sozinho pelo corredor 
do hotel para o meu quarto, disse para 
mim mesmo: “Sou abençoado. Sou um 
homem rico.” E é isso que sou. De vez 
em quando, preciso desacelerar e olhar 
diretamente para essa realidade. Você e 
eu vivemos um estilo de vida em que os 
milagres nascem de frágeis momentos. 
Das horas passadas em nossos grupos 
de escolha, quando uma pessoa no 
círculo, desconhecendo a bonança que 
se iniciava quando entrou por aquela 
porta, poderia escolher qualquer um 
dos caminhos. Um pequeno ato de amor 
e atenção, depois da reunião, passar 
aquela corrente de energia quase imper-
ceptível, pode literalmente transformar 
uma vida – e, com ela, as vidas dos pais, 
filhos, irmãos, avós, e daí para adiante, 
em uma reação em cadeia. Nem todos 
conseguem viver uma vida tão ricamente 
permeada por essas possibilidades. Nós 
podemos. 

E juntos tecemos esta tapeçaria. 
Espero que todos vocês possam tecer 
por décadas, e que vejam os desenhos 
se formando nos relacionamentos que 
constituem essa trama. “Esta maneira 
de viver não é só melhor do que o infer-
no em que vivíamos, é melhor do que 
qualquer vida que tenhamos conhecido. 
Encontramos uma saída, e vemos que 
funciona com os outros. A cada dia, mais 
será revelado.” (Texto Básico, “Mais Será 
Revelado”)

Ron H, Novo México, EUA

Mudança bem sucedida nas 
assinaturas da NA Way

Com a ajuda de vocês, conseguimos fazer uma grande diferença! Atingimos o marco 
de um ano desde as grandes alterações feitas nas assinaturas da revista, e os números 
são bastante eloquentes.

A versão impressa da NA Way Magazine de outubro de 2010 foi a última remessa 
distribuída a partir da base de dados antiga. Com o apoio da Conferência Mundial 
de Serviço, desativamos o banco de dados e deixamos de enviar a revista impressa, 
automaticamente, para todos os grupos, corpos de serviço e servidores de confiança 
cadastrados. Essa atitude resultou em uma redução das assinaturas impressas, de cerca 
de 163.000 exemplares anuais para menos de 33.000. As assinaturas eletrônicas dispa-
raram, aumentando em 161% para quase 62.000 exemplares por ano. Como resultado 
desse trabalho, juntos, poupamos mais de US$ 100.000 em recursos da irmandade, 
que puderam ser aplicados em outros serviços de propagação da nossa mensagem.

Como parte das mudanças, melhoramos a NA Way Magazine eletrônica, para incenti-
var os leitores a optarem por ela. A versão eletrônica oferece links ativos para matérias 
relacionadas, acesso a conteúdos adicionais, e recursos que não estão disponíveis na 
revista impressa. Vocês podem encontrar a edição atual e os números anteriores da 
revista, no endereço www.naway.org. 

Muitos de vocês fizeram um novo cadastro ou optaram pela versão eletrônica, e 
agradecemos a todos pelo apoio a esta mudança. As assinaturas podem ser feitas 
na página www.na.org/subscribe. Caso não tenha acesso a um computador, você 
poderá optar pela revista em papel. Grupos, comitês de serviço ou organizações que 
necessitem de múltiplos exemplares podem utilizar o link intitulado “multi-copy subs-
criptions”, ou entrar em contato conosco através do e-mail fsmail@na.org.

A revista eletrônica reduz os custos de distribuição e poupa recursos da irmandade, 
que podem ser utilizados em outras formas de serviço ao adicto que ainda sofre. Pedi-
mos que compartilhem esta informação com outros companheiros em seus grupos e 
comitês de serviço. Agradecemos pela ajuda e por fazerem parte da The NA Way Magazine.

31ª Conferência Mundial 
de Serviço
Inspirados pelo Nosso 
Propósito Primordial
29 de abril – 5 de maio de 2012  
Woodland Hills, Califórnia, EUA

Visite a área da WSC em nosso website, 
para acessar ou comprar o Relatório da 
Agenda da Conferência:

•  “Viver Limpo: A Jornada Continua”

•  Projeto do Sistema de Serviços

•  Propostas Regionais

•  Moções do documento de Custódia da 
Propriedade Intelectual de Irmandade

www.na.org/conference

O material do Sistema de Aprovação da 
Conferência (CAT) estará disponível no final 
de janeiro.

RELATÓRIO DA AGENDA DA CONFERÊNCIA

Inspirados pelo nosso propósito primordial
29 de abrill      5 de maio 2012

www.naway.org
www.na.org/subscribe
www.na.org/?ID=conference-index
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Mudança catastrófica
Saudações	de	Joplin,	Missouri.	Fazemos	parte	da	Área	de	Ozark,	Região	Show	Me	

de NA – e ainda estamos por aqui. 
Nenhum dos nossos locais de reunião foi atingido pelo tornado.* O porão de uma 

igreja onde nos reunimos foi transformada em centro de assistência às vítimas, por 
isso o Grupo Milagres se mudou temporariamente para outra igreja, onde realizamos a 
reunião de sexta-feira às 18:30 h. Com tantos comércios perdidos e estruturas arrasadas 
pelo tornado, os imóveis que sobreviveram à catástrofe estão sobrevalorizados. O clube 
de recuperação da cidade, baseado em NA, ocupava uma loja de um pequeno shopping 
center, mas precisou fechar em agosto, porque o aluguel subiu vertiginosamente e não 
foi mais possível arcar com o custo. Os grupos que se reuniam no local tiveram que 
buscar um novo espaço. Nenhum grupo fechou nem chegou a perder reuniões. No 
momento, existem em Joplin seis grupos de NA em funcionamento, com 21 reuniões 
semanais. Aconteceu de três deles conseguirem alugar sala no mesmo prédio, então 
estamos nos ajudando mutuamente, e repartindo nossos recursos.

Também perdemos companheiros de NA para o tornado. Alguns membros perde-
ram parentes e muitos companheiros estão desabrigados. A frequência das reuniões 
caiu drasticamente. Um centro de internação e grande parte de uma instituição de 
tratamento para adolescentes foram destruídos. Muitas pessoas novas que estavam 

indo às reuniões antes de 22 de maio de 2011 
não retornaram e, evidentemente, não temos 
como saber o que aconteceu com elas. Pas-
sados seis meses, nossa frequência ainda não 
voltou ao patamar anterior. Perdemos muitos 
membros que tiveram que se mudar de Joplin.

Apesar da devastação, realizamos nosso 
piquenique	anual,	High	on	Life,	no	lago	Tru-
man em Clinton, Missouri (cerca de  240 km 
ao norte de Joplin). Foi o 33º ano do evento. 
Costumamos ter 300-400 participantes no 
piquenique, e já chegamos a ter 500. Este 
ano, a frequência caiu muito, para apenas 240 
pessoas, mas ficamos felizes por celebrar a 
recuperação e por estarmos juntos. Coorde-
nei a reunião de encerramento na manhã de 
domingo e, quando fizemos o círculo antes 
da oração, mencionei as mudanças e dificul-
dades que atravessamos em Joplin. Tivemos 
muita de sorte que alguns companheiros da 
cidade de Kansas City estavam presentes. 
Eles organizaram uma enorme caravana 
que seguiu pela estrada para visitar e apoiar 
Joplin. No final de semana, participaram de 
três reuniões e um evento – somente para 
compartilhar conosco a sua experiência, força 
e esperança.

Escrevo este artigo para pedir apoio para minha comunidade de NA, em forma de 
experiência, força e esperança. Se você estiver de passagem por aqui, pedimos que 
verifique os horários das reuniões, ou ligue para algum dos membros da nossa linha 
de ajuda. Com todas as alterações que ocorreram depois do tornado, é melhor falar 

*Nota da Editora: A cidade de Joplin foi 
destruída por um tornado de grau EF5, em maio 
de 2011. Pam escreveu esta carta para a The 
NA Way Magazine em julho de 2011, e deu 
notícias por telefone em novembro de 2011.



6  The NA Way Magazine  – Português

com um companheiro para ter certeza 
da localização dos grupos. Se puder, 
venha assistir a uma reunião. Podemos 
usar a sua força imediatamente. Agra-
decemos que lembrem de nós em seus 
pensamentos e, se for da sua prática, 
em suas orações.

Com o amor de NA,

Pam M, Missouri, EUA

Quero fazer 
parte de NA

A recuperação começa quando da-
mos o Primeiro Passo e perseveramos, a 
cada dia, buscando princípios espirituais 
através de um Poder Superior. Para mim, 
isso é mais importante do que o que 
irá acontecer comigo. Significa que não 
agirei por impulso, criando as mesmas 
situações de sofrimento para as pessoas 
à minha volta. Preciso ter mente aberta 
e uma atitude positiva para mim e para 
os outros. É muito bom ser bom!

Na minha jornada, tive problemas 
e comecei a usar. Passei muito tempo 
“morto”, mas em recuperação eu revivo 
a	 cada	 dia,	 e	 é	maravilhoso.	Quando	
eu usava, não tinha prazer em viver. A 
recuperação me faz sentir curiosidade, 
que é um bom sentimento. Hoje tenho 
momentos de serenidade, e uma razão 
de viver. Meu objetivo, só por hoje, é 
não	me	matar	nem	usar	drogas.	Quero	
fazer parte de NA porque, sozinho, eu 
não consigo. Admito que sou impotente 
perante a minha adicção.

Alan A, Belém, Brasil

Mudança de ares
Eu era uma semente pequena e frágil. Estava sempre com sede, mas não sabia do 

quê. Voava ao sabor de cada brisa passageira, procurando encontrar algo que saciasse 
a minha sede. Procurava continuamente, sem sucesso. Estava quase morrendo quando, 
um dia, despertei e percebi que me encontrava na Floresta Segura.

Misericordiosamente, aterrissei próximo a uma velha e sábia árvore, que já se en-
contrava na Floresta Segura há muitas estações. “Me ajude”, supliquei, “pois temo que 
o vento me leve embora. Por favor, mostre-me como posso ficar aqui.”

“Permanecer aqui é simples”, respondeu a  Velha e Sábia Árvore. “Mas isso não quer 
dizer	que	seja	fácil.	Ainda	assim,	é	possível.	Repare,	à	sua	volta,	quantas	árvores	altas	
encontram-se enraizadas aqui, na Floresta Segura.” Olhei em volta e percebi muitas 
árvores	de	bela	folhagem.	“Quero	ser	exatamente	como	elas”,	declarei.	“Amanhã,	te-
rei três metros de altura!” A Velha e Sábia Árvore sorriu delicadamente e respondeu: 
“Paciência, meu filho. Árvores altas e sem raiz tombam ao menor vento. Se você quer 
realmente ficar, precisa criar raízes, e isso só pode ser feito um dia de cada vez.”

“Está bem”, suspirei, acomodando-me à entediante tarefa de criar raízes. Parecia 
que todos os dias se passavam com as mesmas árvores à minha volta, dizendo as 
mesmas	coisas.	Quando	tudo	estava	ficando	muito	chato,	ouvi	um	vento	sinistro.	“São	
os Ventos da Mudança!” explicou entusiasmada a Velha e Sábia Árvore.

Bem, eu já me encontrava há algum tempo na Floresta Segura, então imaginei que 
soubesse o que fazer quando chegassem os Ventos da Mudança. Mantive o tronco 
erguido	e	ereto,	resistindo	aos	Ventos.	Logo	estava	exausto,	e	o	tronco	doía.	“Estou	
cansado e meu tronco dói!”, reclamei. “Claro, meu filho”, retrucou a Velha e Sábia 
Árvore. “Você precisa se curvar com os Ventos da Mudança. Afinal, não são os Ventos 
que te machucam; é a sua resistência a causadora da sua dor.”

Assim vivi e aprendi na Floresta Segura. Finquei raízes e me curvei ao vento, e passei 
a conhecer as outras árvores ao meu redor. Mas tive medo quando o Jardineiro veio 
me podar. “Tenho medo. Vai doer!”, chorei para a Velha e Sábia Árvore. Ela me tran-
quilizou, com simplicidade. “Sim, vai doer um pouco; mas você precisa abrir mão do 
velho para poder crescer.” Portanto, eu me submeti aos cuidados do meu Jardineiro, 
e muito rapidamente percebi que estava ganhando uma linda e nova folhagem verde. 

Foto: Anônimo, Carolina do Sul, EUA
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Ao mesmo tempo, reparei que havia um 
nó na madeira do meu tronco, e insetos 
nos meus galhos! “Tem insetos nos 
meus galhos, e eles estão me picando!”, 
gritei. “Então você precisa pedir ao seu 
Jardineiro que os remova”, respondeu a 
Velha e Sábia Árvore. “Isto é uma coisa 
que você, simplesmente, não consegue 
fazer sozinho.” Então, humildemente, 
pedi ao meu Jardineiro que removesse os 
meus insetos e, quando eles se foram, 
o nó não parecia mais tão ruim. “Afinal”, 
pensei, “o Jardineiro não o removeu 
junto com os insetos, então, deve estar 
tudo bem.”

Olhei à minha volta e percebi que 
muitas pequenas sementes chegaram à 
Floresta Segura depois de mim. Comecei 
a me esforçar para recebê-las, porque 
lembrei como me sentia quando era uma 
delas. Algumas sementes que recebi cria-
ram raízes e permaneceram na Floresta 
Segura. Outras nunca se instalaram com-
pletamente e foram sopradas pelo vento, 
e sinto muito a sua falta. Houve aquelas 
que não compreenderam o processo de 
estabelecer raízes e acabaram morrendo. 
Sofri sua perda. Houve momentos em 
que a Tormenta da Perda tomou conta de 
mim de forma tão violenta, que desejei 
abandonar a Floresta Segura. Durante 
essas tempestades, a Velha e Sábia Ár-
vore chegava perto de mim e dizia: “Eu 
compreendo, mas às vezes você precisa 
apenas ficar parado e sentir a dor.”  

Ela esteve sempre comigo, a Velha e 
Sábia Árvore, e aprendi que nunca estou 
sozinho na Floresta Segura. Há sempre 
outras árvores crescendo, com quem 
posso conversar, sem falar no Jardineiro. 
O calor de todas as árvores juntas aca-
lentou o açoite de muitos ventos frios, e 
o mundo deixou de ser um lugar assus-
tador depois que plantei minhas raízes 
aqui. É engraçado como as pequenas 
mudas começaram a me ver como uma 
velha e sábia árvore também. Aliás, hoje 
mesmo uma delas me disse assim: “Temo 
que o vento me leve embora. Por favor, 
mostre-me como posso ficar aqui.”  

“Permanecer aqui é simples”, 
respondi. “Mas isso não quer dizer que 
seja fácil...”

Jo W, Califórnia, EUA

Rendição
O som da pesada porta metálica, 

fechando-se na fria e escura cela de con-
creto, causava calafrios de desesperança 
no meu corpo completamente drogado. 
Eu me odiava. “Minha vida acabou”, 
era o pensamento que me assombrava, 
deitado na cama de aço. Sentei-me. A 
ansiedade me atravessava, como uma 
faca quente que corta a manteiga. 

“Por que eu?”, murmurei,  com medo 
de que outro detento me ouvisse. Po-
deriam pensar que eu era fraco, e isso é 
impensável na cadeia. Porém, naquela 
noite, não consegui arrolhar o desespero 
e a culpa dentro de mim. Minha família 
me deserdara. Meus amigos não eram 
mais meus amigos. Desta vez, havia quei-
mado todas as pontes atrás de mim. O 
mundo em que vivia era de egocentrismo 
e destruição. Não podia mais aguentar. 
Minha vida estava acabada!

Com lágrimas escorrendo pelo meu 
rosto e arrepios por todo o corpo (os 
guardas mantinham as celas geladas 
para acalmar os ânimos), andava de um 
lado para o outro, nos três metros de 
cada parede. Autopiedade, autopiedade, 
autopiedade: só conseguia pensar “po-
bre de mim!” Estava só, completamente 
só! Pela primeira vez, não tinha ninguém 
para arrolar na minha dor. Não podia 
culpar mais ninguém.

O medo começou a entranhar em 
meus ossos. A ideia de estar preso me 
apavorava.	Queria	socar	a	parede.	Sem	
ter para onde ir, gritei para Deus:  “Como 
diabos você deixou essa desgraça acon-
tecer comigo?!” 

Só conhecia a respeito de Deus as 
histórias que me contavam na infância. 
Não sabia se Deus era real, mas não 
tinha mais a quem recorrer. Estava em 
pânico.	 Lutei	 contra	 o	 orgulho,	 para	

acreditar em algo maior do que eu. Es-
tava desesperado e precisava de ajuda. 
A cela parecia mais escura, e as paredes, 
mais próximas. Fiquei de joelhos. Solucei 
e gritei: “Se você for real, me ajude! Não 
quero mais viver assim. Eu desisto! Por 
favor, eu imploro, me ajude a sair deste 
sofrimento e me mostre como ser uma 
pessoa melhor.”

Naquele instante, senti uma paz no 
coração, na mente e no espírito, como 
nunca tinha sentido antes. Eu tivera 
humildade	de	pedir	ajuda	a	Deus.	Que	
alívio! Pela primeira vez na vida, estava 
rezando.

“Seria esta a resposta?”, perguntei 
a mim mesmo. “Era isso que eu estava 
buscando tão desesperadamente?” Uma 
calma e paz tomaram conta de mim. 
Senti esperança de que tudo iria se ajei-
tar. A ansiedade e o medo me deixaram. 
Adormeci enquanto agradecia a Deus, e 
acordei no dia seguinte com uma atitude 
e mentalidade segura e positiva. Nunca 
havia dormido tão tranquilamente na mi-
nha vida. Parecia que tinha tirado o peso 
do	mundo	dos	meus	ombros.	Quando	
ponderei os eventos da noite anterior, 
percebi que a chave era entregar a minha 
vida a Deus. Precisava me render.

Desde aquele evento milagroso, te-
nho procurado ser uma pessoa melhor 
– livre da insanidade da adicção ativa e 
do desespero. Tenho o desejo de ajudar 
outras pessoas, voltar a estudar para 
ser conselheiro em adicção, e aumentar 
minha produtividade como membro da 
sociedade. Gosto de estar envolvido em 
NA, e de retribuir. Hoje é tudo fantástico! 
Quando	me	 vejo	 perturbado	 ou	 com	
dificuldade de lidar com alguma coisa, 
percebo que estou tentando pegar a 
minha vontade de volta. Preciso sempre 
lembrar daquela noite na cela, o pior e 
mais terrível momento da minha vida. 
Preciso me lembrar de abrir mão e en-
tregar a Deus!

Chris B, Kansas, EUA                  

Estava em pânico. 
Lutei contra o 
orgulho, para 

acreditar em algo 
maior do que eu. 

Assinantes da versão 
eletrônica podem 

clicar aqui para acessar 
conteúdo adicional.
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EM ESPÍRITO DE UNIDADE
Você conhece o Reaching Out? Este boletim é distribuído trimestralmente 
para cerca de 4.000 detentos! Também é utilizado pelos comitês de H&I, 

centros de tratamento e profissionais de adicção como importante recurso 
para transmitir nossa mensagem de esperança. Fornecemos assinaturas 

gratuitas para adictos encarcerados, e um pacote com 20 assinaturas  
aos comitês, ao custo de US$ 32,60 anuais. 

Acesse a edição mais recente no site na.org: 
www.na.org/?ID=reaching_out-index

Agradecemos aos companheiros de NA que visitaram a exposição do 
Reaching Out na WCNA 34 em Diego. Os participantes da convenção tiveram 
a oportunidade de assinar o Reaching Out e deixar seus relatos na caixinha. 

Muitas das histórias recebidas na WCNA serão publicadas na edição  
de janeiro de 2012.

Pedimos o seu apoio para este esforço, assinando ou contribuindo com o 
boletim. Além dos textos escritos, estamos sempre abertos para receber 

logos e trabalhos de arte de membros que encontraram a recuperação em NA 
enquanto estavam presos, ou que sejam apaixonados pelo serviço de H&I. 

QUEREMOS OUVIR VOCÊS!

E-mail:  handi@na.org

Correspondência: Reaching Out  
NA World Services 

PO Box 9999  
Van Nuys, CA 91409, USA

Pai e filho
Eu estava doente, descrente e esgo-

tado, prestes a desistir. Não conseguia 
me manter empregado – nem como 
autônomo – e minha mulher estava a 
ponto de me expulsar de casa. Nós dois 
procuramos aconselhamento; estáva-
mos mesmo precisando. Já tinha tentado 
de	tudo.	Reabilitação	e	desintoxicação	
só duravam enquanto minha vontade 
persistisse. 

Meu terapeuta e a madrinha de AA 
da minha mulher recomendaram que 
procurasse as reuniões de NA. Eles es-
tavam certos. Sofri meu terceiro infarto 
e	meu	cardiologista	disse:	“Limpe	seus	
atos.” Foi então que rezei e pedi ajuda, 
fui à minha primeira reunião de NA e 
prestei atenção ao que diziam. Era uma 
reunião de uma hora, e tive vontade 
de sair no meio. Conheci a pessoa que 
depois pedi para me apadrinhar, e outro 
companheiro que me levou para um 
retiro masculino, no final de semana. A 
comida e a confraternização foram óti-
mas, e conheci muitos adictos na minha 
faixa etária, dos cinquenta. Passei a fazer 
o que era sugerido: 90 reuniões em 90 
dias. O programa começou a entrar na 
minha cabeça. 

Mal sabia que, assim como eu, meu 
filho estava ficando limpo. Ele também 
havia sofrido com a desintoxicação e 
reabilitação. Nosso tempo limpo é cele-
brado com poucos meses de diferença: 
ele faz aniversário em novembro e eu, no 
dia 10 de janeiro. Além disso, meu filho e 
sua mulher me agraciaram com um neto 
maravilhoso, que nunca verá nenhum de 
nós dois na adicção ativa. 

Nós vamos todos juntos a reuniões, 
eventos e convenções. Agradeço a Deus, 
o Poder Superior, e à Irmandade de NA 
por ter salvo a vida deste adicto. Nunca 
imaginei que o “simples programa espiri-
tual, não religioso, conhecido como Nar-
cóticos Anônimos” pudesse fazer tanto. 

Colin L, New Hampshire, EUA

Assinatura da versão 

eletrônica da NA Way 

Está sentindo falta do conteúdo adicional da 

NA Way mencionado na revista?

Faça hoje a sua assinatura  

eletrônica, no endereço 

www.naway.org

www.naway.org
www.na.org/?ID=reaching_out-index
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*Alguns números são aproximados.

 > 13.000  participantes inscritos
 900  pacotes para recém-chegados (incluindo clientes de 11 programas locais de tratamento)
 6  pessoas que doaram espontaneamente pacotes de inscrição completos para o fundo para  

recém-chegados, quando viram o tamanho da fila 
 1.000  abraços entre voluntários e pessoas que fizeram a sua inscrição no local
 Infinitos  abraços trocados por todos os participantes
 47 países representados
 84  workshops e reuniões de oradores
 275 líderes de workshops, de reuniões, e oradores
 15.000 assentos disponíveis na principal sala de reuniões 
 150 fones de tradução utilizados nas reuniões principais
 2.375 turnos de trabalho voluntário
 222   horas de oficinas de recuperação e reuniões de partilha
 87 horas de reuniões de maratona 
 6 horas recuperação sobre as águas (cruzeiros!)
 13,5 horas do Fórum dos Serviços Mundiais (9 sessões)
 6 horas de Fóruns de RP (4 sessões)
 40 horas de eventos de dança, música e comédia
 > 100 trabalhos artísticos expostos, representando 

comunidades de NA de 36 países 
 > 1.100 peças históricas de NA expostas e souvenires de 

eventos
 33 instituições do Departamento Penal da Califórnia 

participaram do Dia da Unidade 
 1ª vez que TODAS as instituições penais da Califórnia 

participaram do Dia da Unidade
 135 ligações telefônicas do Dia da Unidade, com áudio 

de 18 comunidades internacionais de NA 
 Incontáveis as vezes em que os participantes perguntaram:  

“Onde fica o banheiro?”
 > 1.000 Postais da Irmandade expostos no escritório montado  

no local
 > 800 entrevistas feitas pelo Repórter Itinerante da NA Way Magazine 

http://www.na.org/?ID=wcna-index
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Inspirados pelo 
Nosso Propósito 

Primordial

Dias de Aprendizado de Serviço do Oeste  
Redmond, Oregon, EUA — outubro de 2011
O evento itinerante conhecido como Dias de Aprendizado de Serviço do Oeste ofe-
rece às áreas e regiões de toda a parte oeste da América do Norte a oportunidade 
de se reunir e compartilhar experiências e melhores práticas relacionadas a todas as 
formas de serviço em NA. O evento, que vem sendo realizado há mais de duas déca-
das, evoluiu a partir de um fórum de informação ao público: Convenção de Apren-
dizado de Informação ao Público dos Estados do Oeste – WSPILD. Depois, passou a 
oferecer também oficinas de serviço telefônico, hospitais e instituições, websites de 
NA e outros assuntos relacionados.

Nas diretrizes do WSLD consta especificamente o convite para participação do NAWS e a organização de, no mínimo, dois 
workshops por ano, e temos muita satisfação em participar. A presença do NAWS em qualquer evento multi-regional pro-
porciona uma interação direta com um amplo segmento de companheiros envolvidos com o serviço de NA, no nível local, 
em diversas comunidades. 
Este ano, apresentamos workshops sobre diversos temas, inclusive relações públicas, Projeto do Sistema de Serviços, de-
senvolvimento da irmandade, os recentes Princípios de Planejamento, e a atualização do guia H&I Básico.
Maiores informações sobre o WSLD podem ser encontradas no website: www.wsld.org

Invista na Nossa Visão 
C omo parte da série de artigos sobre o “Investi-

mento na Nossa Visão”, abordamos o tema de 
como as contribuições para os Serviços Mundiais 

de NA podem nos ajudar a arcar com os custos do supor-
te prestado às comunidades de NA ao redor do mundo. 
No NAWS Annual Report (Relatório Anual do NAWS), pu-
blicado ao final de cada ano-calendário, publicamos um 
comparativo entre as contribuições recebidas no ano e 
a quantia necessária para custear o suporte à irmanda-
de prestado pelos Serviços Mundiais de NA. Embora 
o relatório anual ofereça uma descrição bastante de-
talhada dos trabalhos de apoio à irmandade – como 
traduções, projetos da conferência, relações públicas, 
serviços da irmandade, tecnologia da informação, 
etc – às vezes, um exemplo vivo pode melhor ilus-
trar esse trabalho. Nesta edição, apresentaremos 
algumas das recentes viagens de desenvolvimento 
da irmandade, para oferecer um retrato de como 
esses recursos são investidos.
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Inspirados pelo 
Nosso Propósito 

Primordial

Assembleia Canadense/Convenção Canadense de NA  
(l’Assemblee canadienne de Narcotiques Anonymes  
Convention canadienne de Narcotiques Anonymes ) 
Saint John, New Brunswick, Canadá – outubro de 2011
A Assembleia Canadense de NA (em inglês, CANA) é um fórum zonal que cobre todo o 
Canadá. A CANA reúne-se anualmente, em conjunto com a Convenção Canadense de NA, 
para debater as questões que afetam as comunidades de NA no país, incluindo o desen-
volvimento da irmandade e trabalhos de longo alcance realizados por todo o “Grande 
Norte Branco”. A CANA já convida o NAWS para assistir à sua assembleia anual há mais de 
uma década. 
Nossa participação no evento proporciona uma excelente oportunidade de encontrar todos os delegados regionais e su-
plentes do país, no mesmo local, e oferecer informações e apoio a outros servidores de confiança e membros canadenses. 
Tradicionalmente, é alocado um tempo bastante considerável da agenda para as sessões do NAWS, que têm sido utilizadas 
em oficinas de Discussões Temáticas da Irmandade, treinamento para facilitadores de workshops, Projeto do Sistema de 
Serviços, planejamento estratégico, relações públicas, e muitos outros temas.
Desde que começamos a participar da assembleia, temos percebido um grande crescimento positivo e desenvolvimento 
das comunidades de NA em todo o Canadá. A CANA tem demonstrado um impressionante nível de trabalho, empenho e 
determinação para continuar a divulgar a nossa mensagem aos adictos de algumas das zonas mais rurais e de difícil acesso 
da América do Norte, e temos o firme compromisso de apoiar esses esforços. 
Visite o website da CANA/ACNA: www.canaacna.org

Queríamos agradecer ao NAWS pelo envio de membros do 

Quadro Mundial e de funcionários para a reunião de outubro 

da Assembleia Canadense. Seus conhecimentos, comentários e 

workshops superaram todas as nossas expectativas. A oportuni-

dade de receber assessoramento desse nível de serviço, para todos 

nós, representa uma oportunidade de passar os conhecimentos 

adiante, para outros níveis do serviço. Funciona!

Em serviço amoroso,

CANA/ACNA 

Comitê de Traduções do Idioma Árabe  
Reunião e Oficina de Desenvolvimento da Irmandade 
Kuwait – novembro de 2011
Em 2010, as comunidades de NA do Oriente Médio celebraram a publicação do primeiro 
Texto Básico em árabe. Depois dessa façanha, o Comitê de Traduções do Idioma Árabe 
– composto de membros do Egito, Arábia Saudita, Kuwait e Bahrein – priorizou outros 
projetos de tradução. Durante a viagem ao Kuwait, o NAWS contribuiu com os trabalhos, 
em dois dias de reunião do comitê. O grupo chegou a um acordo quanto ao glossário bá-
sico de termos de recuperação em árabe (uma ferramenta fundamental para os esforços 
de tradução), finalizou algumas revisões de minutas e discutiu como tornar mais eficiente 
o processo de distribuição de literatura para a região do Golfo Pérsico. Também foram 
adotadas diretrizes para enfrentar os desafios de um comitê local on-line, que abrange 
comunidades distantes, com dialetos e culturas diferentes.
Depois da reunião, participamos durante dois dias de um workshop sobre desenvolvimen-
to da comunidade de NA no Kuwait, atuando como facilitadores em sessões sobre Forta-
lecimento dos Grupos de Escolha, Princípios de Planejamento e Relações Públicas. A fre-
quência oscilou entre 50 e 80 membros ao longo do evento, incluindo visitantes da vizinha 
Bahrein e do Reino da Arábia Saudita.

http://www.nainarabia.com
http://www.canaacna.org/
http://www.canaacna.org/
http://www.wsld.org/
http://www.wsld.org/
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Antes e depois desses dois workshops, participamos de uma série de eventos de 
RP organizados pelos CSAs do Kuwait:
 • Visita a um hospital de desintoxicação com projeto-piloto de semi-interna-

to. 
 • Encontro e conversa com o comitê nacional de combate às drogas.
 • Conferência de imprensa realizada pela Associação de Jornalistas do 

Kuwait, com cobertura de quarto estações nacionais de TV e vários repre-
sentantes da mídia impressa. Foram publicados artigos em oito jornais do 
país.

 • Entrevista de vinte minutos em um programa matutino em rede nacional, 
com participação de dois membros locais de NA e inserção, na tela, do 
número da linha de ajuda local e informação do website.

 • Recepção com apresentação e perguntas de autoridades do governo e do 
público, com a presença de Sua Alteza a Sheika do Kuwait, representantes 
de organizações não governamentais do Kuwait e Omã, e familiares de 
companheiros de NA. (Irmã do Emir, autoridade local, a sheika equivale a 
uma princesa na realeza ocidental.) 

Foi uma viagem corrida, com muitos progressos em apenas cinco dias. Diversos 
servidores de confiança do Kuwait, Bahrein e Arábia Saudita deram prossegui-
mento a esses eventos em dezembro, montando um workshop de desenvolvi-
mento da irmandade nos Emirados Árabes Unidos. Estes esforços são essenci-
ais para as comunidades de NA emergentes e em desenvolvimento, e tivemos 
muita satisfação de interagir com os membros locais de NA e participar do cres-
cimento desse pedaço da comunidade árabe de NA no Oriente Médio. 
Para maiores informações sobre NA no Kuwait, acesse: www.nainarabia.com

transmitir a mensagem é tão 
importante para a sobrevivên-
cia de NA, que dizemos que é 

nosso propósito primordial.
Isto Resulta: Como e Porque, “Quinta Tradição”

Os membros de NA podem fazer uma contribuição única ou periódica, 
diretamente para os Serviços Mundiais de NA, no portal 
www.na.org/?ID=donation-external-index.

Panfleto de 
serviço sobre 
redes sociais 

As redes sociais são, atualmente, um 
dos tópicos mais discutidos na Irmanda-
de de NA. A WSC 2010 debateu os sites 
de relacionamento e desafios encontra-
dos na aplicação dos nossos princípios 
quando estamos on-line. Em resposta, 
esboçamos um panfleto de serviço que 
oferece aos membros alguns pensa-
mentos a respeito de como sustentar 
nossos princípios quando interagimos 
entre nós e com o público em geral, nos 
fóruns on-line. O panfleto de serviço não 
pretende incentivar nem desaconselhar 
o uso desse tipo de sites; visa, simples-
mente, compartilhar algumas sugestões 
de como (e por que) os companheiros 
podem proteger seu próprio anonimato 
e o dos demais membros nessas redes. 
Esperamos que o recurso seja de utili-
dade suas interações on-line.

De acordo com o desejo da WSC, 
a minuta do panfleto foi revisada pe-
los participantes da conferência por 
um período de 90 dias, encerrado em 
31 de outubro de 2011. O texto final 
já está disponível, e inclui alterações 
baseadas nas sugestões recebidas dos 
companheiros e comitês de serviço. 
Para adquirir ou baixar Social Media and 
Our Guiding Princples (em tradução livre, 
Redes	 Sociais	 e	 os	Nossos	 Princípios	
Orientadores), favor acessar www.
na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-
-content, ou www.na.org/?ID= 
servicemat-svc-pamphlets.

http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/servicemat/Dec2011_Social_media.pdf
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/servicemat/Dec2011_Social_media.pdf
www.na.org/?ID=donation-external-index
http://www.nainarabia.com
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Moções sobre 
a propriedade 
intelectual da 

irmandade (FIPT) 
Outras duas moções no CAR 2012 
visam alterar os procedimentos, 

a fim de permitir:  

•	 correções	não-substanciais	
na	literatura	Aprovada	pela	
Irmandade,	como	erros	
de	digitação,		referências	
obsoletas,	referências	a	
literatura	desatualizada	e	
outras	correções	semelhantes.	
Exemplos:	Excluir	a	referência	
ao	Meeting by Mail	feita	no	IP	O 
Solitário,	ou	corrigir	um	erro	de	
digitação,	como	a	omissão	de	
uma	palavra.	(Moção	2)	

•	 agrupamento,	extração	de	
trechos	e	publicação	de	
seleções	de	literatura	Aprovada	
pela	Irmandade,	sem	alterações	
dos	textos	propriamente	ditos,	
a	fim	de	combinar	materiais	
relacionados	em	uma	única	
peça.	Exemplo:	Agrupar	o	
material	sobre	o	Quarto	Passo	
contido	no	Texto	Básico,	no	Isto 
Resulta: Como e Porque,	Guia 
para Trabalhar os Passos de NA e	
Trabalhando o Quarto Passo em 
NA.	(Moção	3)

Novidades eletrônicas
Versões on-line da literatura de NA

Há muitos anos, experimentamos colocar versões eletrônicas dos nossos livros e 
outras literaturas no site www.na.org, em nossos esforços de divulgação da mensa-
gem de NA. Os textos on-line são apenas arquivos em formato de documento (pdf) 
dos trabalhos publicados, e sempre foram destinados ao uso pessoal. Infelizmente, 
algumas pessoas começaram a distribuir  o material através de e-mails em massa ou até 
mesmo oferecer nossos textos para venda on-line através de sites comerciais públicos. 

Diante desses desdobramentos, acreditamos que o mais responsável a fazer é remo-
ver do nosso site os arquivos de livros, e substituí-los por trechos, em vez do texto na 
íntegra. Por exemplo, podemos deixar o índice ou primeiro capítulo em nosso website, 
mas não o livro completo. Pretendemos, no entanto, deixar todos os IPs e livretos 
on-line em 41 idiomas, assim como os panfletos de serviço e manuais. Esperamos 
que os leitores da NA Way compartilhem estas informações em suas comunidades de 
NA, para ajudar a divulgar essa iminente mudança. 

Elaboração de literatura eletrônica
Ao mesmo tempo, sabemos que existe uma forte demanda por versões eletrônicas 

da nossa literatura, e estamos desenvolvendo livros eletrônicos em resposta a esse 
pleito. A tecnologia atual permite a combinação de vídeo, áudio e/ou textos de ou-
tras fontes. Os assinantes da NA Way eletrônica desfrutam desses suplementos, que 
permitem que o leitor acesse diretamente a literatura citada, ou arquivos audiovisuais 
relacionados e outras informações ou materiais de apoio. Contudo, nossos procedi-
mentos atuais só nos permitem a recriação de versões eletrônicas simples da nossa 
literatura, que sejam idênticas à versão impressa. Uma moção publicada no Relatório da 
Agenda da Conferência busca aprovação para versões eletrônicas aprimoradas, podendo 
incluir clipes ou extratos de outros textos de NA, conteúdo de áudio ou vídeo. 
Por	exemplo,	a	versão	eletrônica	do	Isto	Resulta: Como e Porque e do Guia para Tra-

balhar os Passos de Narcóticos Anônimos poderiam incluir hiperlinks para seções relevantes 
de outros materiais. De forma similar, teríamos possibilidade de oferecer uma versão 
eletrônica do Só por Hoje, em que você clicaria na citação do topo da página para abrir 
o parágrafo inteiro de onde a citação foi extraída. Outro exemplo seria uma versão 
eletrônica do Texto Básico em que pudéssemos inserir um clipe de áudio  do Jimmy 
K lendo parte do texto ou algum material relacionado. Como estas ideias ilustram, o 
conteúdo poderia ser ou não Aprovado pela Conferência ou pela Irmandade. Iríamos 
assinalar com clareza o material Aprovado pela Irmandade e o que fizesse parte do 
aprimoramento eletrônico.

Acreditamos que esses suplementos agregariam valor ao texto, mas precisamos 
saber se a irmandade concorda. Estamos ansiosos para avaliar as possibilidades junto 
com os participantes da WSC, na Conferência Mundial de Serviço, em abril.

http://www.na.org
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Postais da irmandade
Na WCNA 34, os companheiros criaram seus 
próprios postais para compartilhar sua expe-
riência de recuperação na convenção e para 
além dela. Nesta e nas próximas edições, 
publicaremos as suas saudações, juntamente 
com os  outros postais da irmandade. 

 

 
 

 

             

A história da Região Mid-America é rica 

e contribuiu para o crescimento da nossa 

irmandade. Kansas viu seu primeiro grupo de 

NA se formar em 1972, e logo se juntaram a ele 

novos grupos que foram surgindo através da 

Planície Central. Nosso primeiro boletim teve 

início em 1977 e, em 1979, decidimos eleger 

um comitê. A primeira Conferência de Literatura 

da WSC aconteceu em Wichita, em outubro 

de 1979, e a WCNA 10 de 1980 também foi 

realizada na mesma cidade do Kansas. Nossa 

região deu suporte a grupos em múltiplos 

estados mas, com o crescimento de todos,  foram 

formando as suas próprias regiões. Hoje, a 

Região Mid-America é composta em sua maior 

parte pelo estado do Kansas, com grupos de 

Oklahoma e do Colorado completando a lista.

Para:
A Irmandade de NA

De:
Mid-America Region
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Para:
A Irmandade de NA

De:
Bangladesh

Agora, já temos cerca de 200 
companheiros. A maior parte das 
reuniões acontece em Dhaka, 
onde temos doze grupos de NA, 
mas alguns grupos novos também estão se formando fora da cidade. 
Dispomos do IP nº 1, 7, 16 e 
fichas-chaveiro em Bengali. Temos um comitê de serviço de área e 
estamos prestando serviço de H&I 
e RP, além de fantásticos eventos 
de campismo.

Com amor, de Bangladesh!
Agradecemos aos companheiros que 

encaminharam informações e trabalhos de 
arte: Tim S, Kansas, EUA;  

Tanvir S; Dhaka, Bangladesh;  
e participantes da WCNA 34.

Com amor, 

de Bangladesh!Com amor, 

de Bangladesh!

http://www.marscna.net/
http://www.nahamilton.org/
http://www.napanama.org/
http://www.nacolombia.org/
http://www.nasfv.com/
http://na-msk.ru/eng.html
http://www.apfna.org/communities/bangladesh.htm
http://www.apfna.org/communities/bangladesh.htm
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Vejam só!
Pedimos às comunidades de NA que nos enviem fotografias de seus locais de reunião. 
Desculpem, mas não podemos publicar fotos em que apareçam membros de NA. Conte-
-nos o nome do grupo ou evento, sua localização, há quanto tempo existe, seu formato 
ou tradições especiais, e o que faz com que ele seja único na sua comunidade de NA.

BRANA	30:	A	Jornada	Continua	foi	o	nome	do	acampamento	realizado	pela	
Área	Blue	Ridge	de	NA,	no	parque	de	campismo	Natural	Chimneys	no	vale	
Shenandoah, na Virgínia. Assim como fizemos em 2005, estamos enviando uma 
foto do nosso círculo da Oração da Serenidade, após a reunião de partilha da 
manhã de sábado , 17 de julho de 2011. 
Há	cinco	anos,	a	BRANA	25	atraiu	288	adictos	em	recuperação,	totalizando	

1.426	anos	de	tempo	limpo.	A	BRANA	30	recebeu	425	pessoas,	totalizando	
2.104 anos de tempo limpo. Este ano, começamos a contar as crianças 
presentes, e eram 110 (além das outras 425, é claro), então achamos que 
vocês também gostariam de ver a fotografia de uma das suas atividades no 
acampamento. 

Dan W, Virginia, EUA

http://brana.org/
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Eventos de múltiplos dias, e os realizados entre as edições da revista, serão publicados de acordo com a programação divulgada 
on-line. Para incluir informações ou acessar detalhes de eventos, acesse o calendário on-line, no endereço www.na.org/events. (Caso 
não disponha de acesso à Internet, encaminhe as informações do seu evento para o fax +1(818) 700-0700 a/c NA Way, ou para o 
seguinte endereço postal: The NA Way, Box 9999, Van Nuys, CA 91409, EUA.)

Belgium
Merksemdok 7-8 Apr; First Farsi Belgium Convention; Merksemdok, 
Antwerpen; www.na-belgium.org

Canada
British Columbia	13-15	Apr;	Victoria	Convention	7;	Juan	de	Fuca	Rec	
Center, Victoria; www.victorianaconvention.ca
Quebec 16-18 Mar; Youth Convention 16; Sheraton Montreal Airport 
Hotel; www.naquebec.org/cjna-ycna

Denmark
Skanderborg 3-5 Aug; Area Midtjylland Convention and Camp 5; 
Audonicon, Skanderborg; www.nakonvent.dk

Germany
Berlin 4-6 May; Berlin International Convention 4; Berliner 
Stadtmission, contact@binac.de; 00.49.177.4055749; www.binac.de

India
Karnatka 28-30 Jan; Bangalore Area Circle of Sisters Convention; 
Fireflies Ashram, Bangalore; 01.1.91.8105349153 

Mexico
Veracruz	15-18	Mar;	Mexico	Regional	Convention	15;	Hotel	Villas	Del	
Mar, Puerto de Veracruz; www.namexico.org.mx

Norway
Hedmark County 28	Mar-1Apr;	Trysil	Group	Ski	and	Recovery	6;	Trysil;	
www.nanorge.org/tingskjer.asp

Philippines
South Cotabato	20-22	Jan;	Pilipinas	Regional	Convention	17;	Mother	
Francisca Spirituality Center, General Santos City;  kirby_suico@
yahoo.com

Thailand
Chonburi	17-19	Feb;	Thailand	Regional	Convention	5;	Town	in	Town	
Hotel, Pattaya; www.na-thailand.org

United States
Alabama 20-22 Jan; Central Alabama Area Convention 15; Motel 6 
(Old Governors House Hotel), Montgomery; 334.430.7947
2) 23-25 Mar; Greater Mobile Area Convention; Ashbury Hotel & Suites, 
Mobile; zackszc@hotmail.com
Arizona 17-19 Feb; Mexico Arizona California Convention 3; Pivot 
Point Conference Center, Yuma; www.maccna.org
Arkansas 10-12 Feb; Texarkana Area Convention; Austin Hotel & Spa, 
Hot Springs; www.texarkanaareaofnarcoticsanonymous.org
California 20-22 Jan; San Fernando Valley Area Convention 17; Marriott 
Burbank Airport Hotel, Burbank; www.nasfv.com/convention
2) 5-8 Apr Northern California Convention 34; McEnery Convention 
Center, San Jose; www.norcalna.org
3 ) 	 6 -8 	 Apr ; 	 San 	 D iego 	 Imper ia l 	 Count ies 	 Reg iona l	
Convention 27; Sheraton San Diego Hotel and Marina;  
www.sandiegona.org/subcom/cc/index.html

Delaware 9-11 Mar; Small Wonder Area Convention 10; DoubleTree 
Hotel Downtown, Wilmington; 302.507.7816
Florida 30 Mar-1 Apr; Space Coast Area Convention 4; Crowne Plaza 
Oceanfront	Resort,	Indialantic;	www.spacecoastna.org
2) 26-29	 Apr;	 Alabama	 NW	 Florida	 Region	 Fun	 in	 the	 Sun	
35; Paradise Palms Inn/Days Inn Beach, Panama City Beach;  
www.funinthesunconvention.org
Kansas 13-15	Apr;	Mid-America	 Regional	 Convention	 29;	 Topeka	
Holidome, Topeka; www.marscna.net
Kentucky 20-22	Jan;	Louisville	Area	Convention	22;	Galt	House	Hotel,	
Louisville;	www.nalouisville.org/events/flyers/1261
Maryland 13-15	Apr;	Chesapeake/Potomac	Regional	Convention	26;	
Roland	E	Powell	Convention	Center,	Ocean	City;	www.cprcna.org
Massachusetts 2-4 Mar; Northeast Massachusetts Area Convention 3; 
Crowne Plaza Hotel, Danvers; www.nerna.org/node/817
Michigan 5-8	Apr;	 Detroit	 Areas	 Convention	 20;	Hyatt	 Regency,	
Dearborn; speaker tape deadline: 11 Feb; write: Detroit Areas; Box 
32603; Detroit, MI 48232; www.michigan-na.org/dacna
Minnesota 13-15	Apr;	Minnesota	Regional	Convention	 19;	 Kahler	
Grand	Hotel,	Rochester;	www.naminnesota.org
Nebraska 20-22 Apr; Elkhorn Valley Area Wings of Surrender Women’s 
Retreat	4;	Camp	Moses	Merrill,	Linwood;	402.841.8966
Nevada 	 24-26	 Feb;	 North	 by	 Northwest	 Area	 Las	 Vegas	
Dopes	 on	 Slopes;	 Cedar	 Breaks	 Lodge,	 Brian	 Head,	 Utah;	 
dopesonslopes@nxnwana.org 
New Jersey 2-4 Mar; Cape/Atlantic Area Convention 22; Clarion Hotel 
and Convention Center, Egg Harbor Township; www.pearlofrecovery.com
New York 17-19 Feb; Metro Area de Habla Hispana Convention 7; 
Crowne Plaza Hotel, White Plains; www.mahh.org
North Carolina 17-19 Feb; Coastal Carolina Area Freedom by 
the Sea Convention 11; Courtyard Marriott, Carolina Beach;  
www.coastalcarolinaarea.org
Ohio 10-12	 Feb;	Multi-Regional	CAR/CAT Workshop/Midwest Zonal 
Forum Meeting; Holiday Inn Express, Perrysburg; www.naohio.org
2) 24-26	Feb;	Toledo	Area	Convention	15;	Ramada	Hotel	&	Conference	
Center, Toledo; www.naohio.org
3) 2-4	Mar;	Cleveland	LEGS	Area	Convention	9;	Holiday	Inn	Cleveland	
South/Independence; www.naohio.org
Oregon 24-26 Feb; Circle of Sisters Convention 15; Marriott Downtown, 
Portland; www.circleofsisters.org
Rhode Island 24-26 Feb; Greater Providence Area Convention 6; 
Crowne Plaza, Warwick; www.gpana.org 
South Carolina 17-19	Feb;	Greater	Columbia	Area	Recovery	at	Work	11;	
Hilton	Ocean	Front	Resort,	Hilton	Head	Island;	www.crcna.org/events	
2) 2-4	Mar;	GAP	Area	Convention;	University	 Inn	 (formerly	Ramada	
Inn), Clemson; www.thegaparea.com
Texas 3-5	 Feb;	 Tejas	 Bluebonnet	 Regional	 Convention	 12;	MCM	
Eleganté Hotel, Beaumont; www.tbrcna.org
Utah 24-26	Feb;	North	by	Northwest	Area	Las	Vegas	Dopes	on	Slopes;	
Cedar	Breaks	Lodge,	Brian	Head;	dopesonslopes@nxnwana.org	
2) 16-18 Mar; Northern Utah Area Convention 19; Comfort Suites, 
Ogden; www.northernutahna.org

www.na.org/events
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Novos produtos do NAWS
Medalhões com Folheado Triplo

Para celebrar conquistas de recuperação, quatro novas e incríveis combinações  
de cores estarão disponíveis em setembro, para 18 meses, 1a 50 anos e eternidade: 

 Verde translúcido/Pérola/Preto Item No. série 6100 
 Laranja/Preto/ Pérola Item No. série 6900
 Violeta/ Pérola/Preto Item No. série 6800
 Dourado/ Pérola/Preto Item No. série 6700

Preço: US$ 21,30

INFORME DE LA AGENDA DE LA CONFERENCIA

Inspirados por nuestro propósito primordial

29 de abril      5 de mayo de 2012

 RAPPORT SUR L’ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE

Inspiré par notre but primordial29 avril      5 mai 2012

KONFERENSENS AGENDARAPPORT

Inspirerad av vårt huvudsyfte

     29 april      5 maj 2012

RELATÓRIO DA AGENDA DA CONFERÊNCIA

Inspirados pelo nosso propósito primordial29 de abrill      5 de maio 2012

Just for Today 
Cartões para Meditação Diária,  

em inglês
Os 366 cartões para meditação diária oferecem a oportu-
nidade de se focar um novo princípio de recuperação a 

cada dia, com as citações do Só por Hoje.  
Inclui caixa decorativa.

Item No. 9505    Preço: US$ 15,00

Social Media and  
Our Guiding Principles

Redes Sociais e os  
Nossos Princípios Orientadores

Este novo panfleto de serviço fala sobre o 
uso responsável das redes sociais, levan-
do em consideração a nossa tradição de 

anonimato.
Item No. 2207    Preço: US$ 0,28 

Relatório da Agenda da Conferência 2012
Disponível em seis idiomas (inglês, espanhol, francês, alemão, português e sueco);  

o preço inclui despesas de remessa e todos os impostos.
Item No. 9140    Preço: US$ 13,00 

http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
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Alemão
H&I Básico

Kurzer Leitfaden für K&E
Item No. GE-2101G    Preço: US$ 0,55

Búlgaro
Texto Básico (5ª Edição)

Анонимни Наркозависими
Item No. BG-1101    Preço: US$ 7,50

Filipino
Guia de Introdução a NA

Isang Pangunahing Gabay 
sa Narkotiko Anonimo
Item No. FL-1200    Preço: US$ 1,80

Húngaro
IP No. 9 

Élni a programot
Item No. HU-3109    Preço: US$ 0,22

Italiano
Doze Conceitos 

para o Serviço de NA 
I Dodici Concetti 

per il servizio in NA
Item No. IT-1164    Preço: US$ 1,85

IP No. 28
Finanziare i servizi di NA

Item No. IT-3128    Preço: US$ 0,32

Uma Introdução às  
Reuniões de NA

Introduzione alle 
riunioni di NA

Item No. IT-2201    Preço: US$ 0,22

Reunião Administrativa do Grupo
Riunioni di servizio di gruppo

Item No. IT-2202    Preço: US$ 0,22

Servidores de Confiança do Grupo:  
Funções e Responsabilidades

I servitori di fiducia del gruppo: 
funzioni e responsabilitá

Item No. IT-2203    Preço: US$ 0,22

Os Grupos de NA e Medicação
I gruppi di NA e i farmaci

Item No. IT-2205    Preço: US$ 0,28

Princípios e Liderança no Serviço de NA 
Principi e leadership nel servizio in NA

Item No. IT-2206    Preço: US$ 0,28

Letão
IP No. 20

Kalpošana Slimnīcās un Iestādēs  
un NA dalībnieks

Item No. LV-3120    Preço: US$ 0,22

Maltês
Livreto Branco

Narkotiċi Anonimi
Item No. MT-1500    Preço: US$ 0,67

http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content


Grandes descontos nas 

Mercadorias da WCNA 34 

para compras on-line!

http://www.hicorpinc.com/na
Uma variedade de roupas e bonés, canecas, garrafas portáteis 

e itens especiais, como panos em microfibra para limpeza de telas ou óculos.

Você também pode adquirir mercadorias de convenções mundiais anteriores a preços reduzidos.

Compre um presente para você ou para um amigo, afilhado ou padrinho.
Não aceitaremos trocas e as quantidades 

e tamanhos são limitados aos estoques disponíveis.

Norueguês
IP No. 26

Tilgjengelighet for de med spesielle behov
Item No. NR-3126    Preço: US$ 0,22

 Informações sobre NA
Informasjon om Anonyme Narkomane

Item No. ZPRNR1002    Preço: US$ 0,26

Polonês
Texto Básico (5ª Edição)

Anonimowi Narkomani
Item No. PL-1101    Preço: US$ 7,50

Sueco
Sexta Edição do Texto Básico 
Anonyma Narkomaner

Item No. SW-1101    Preço: US$ 11,00

S
A

It

 Narkomaner

 N
arkom

aner

N ê P l ê

http://www.hicorpinc.com/na
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
http://www.hicorpinc.com/na
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