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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.”
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Editorial
Uma irmandade, muitas comunidades

Uma das primeiras coisas que aprendi trabalhando para o NAWS é que existe uma 
Irmandade de Narcóticos Anônimos, formada por diversas comunidades de NA. Isto 
ficou em meu pensamento enquanto preparava esta edição da revista, porque temos 
artigos de diversas comunidades de NA. Como por vezes acontece neste caminho 
mágico, o material que chegou até estas páginas possui uma incrível ligação. 

Uma história se passa em Cingapura, país composto por 63 ilhas, com uma área de 
714 quilômetros quadrados, cuja comunidade de NA publicou oito reuniões em seu 
website www.nasingapore.org. A Rússia, geograficamente, encontra-se no extremo 
oposto, ocupando um território de quase 17,1 milhões de km2. Os servidores de 
confiança podem levar dias de viagem para percorrer milhares de quilômetros até um 
evento regional ou zonal. Literalmente do polo oposto, veio um artigo entusiasmado 
para a seção “Vejam só!”, enviado por um grupo de NA que se acredita ser o mais ao 
sul do mundo. A apenas 600 milhas da Antártida, essa comunidade argentina realizou 
sua primeira reunião em agosto de 2012. 

E, evidentemente, estamos ingressando no sexagésimo ano de NA – nosso jubileu 
de diamante. Esta edição da The NA Way é para nos lembrar de que, com o tempo (e 
às vezes sob grande pressão), nossa irmandade transformou-se, de fato, de um dia-
mante bruto em uma pedra preciosa, sólida e brilhante. Nossa diversidade individual e 
a profundidade e extensão das nossas comunidades de NA são as facetas que, juntas, 
formam uma irmandade sólida e brilhante. 

De J, Editora

Foto da capa: Terra do Fogo, Argentina; Leonardo I, Rio Grande, Argentina

www.nasingapore.org
Fatia
Text Box
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 Relato de viagem
Às 5:00 h da manhã, eu e mais três companheiros de NA já tínhamos preparado 

três garrafas térmicas de chá, entrado no carro, rezado, e iniciado a viagem de Tomsk 
a Barnaul, para participar do Fórum Zonal de Língua Russa, representando os interes-
ses da nossa Região Sibéria e Extremo Oriente. Nessa viagem, faríamos a entrega de 
mercadorias da nossa segunda convenção regional, e uma apresentação em nome do 
Subcomitê de IP da Área Tomsk, diante do Quadro Mundial e dos funcionários dos 
Serviços Mundiais de NA. Eles estariam presentes como facilitadores de workshops e 
para dar suporte aos trabalhos de desenvolvimento da irmandade.

Dirigimos durante seis horas até chegar ao local do evento, chamado “Centro 
Recreativo Capital do Mundo”. Era um lugar imenso com um lago, casas de madeira, 
banhos russos (Banya), e muitos bancos, gazebos e abrigos para oração e meditação. 
Também havia espaço para recreação, conhecer pessoas, apreciar um chá e narguilé, 
jogar vôlei, basquete e futebol. E, acima de todo esse esplendor, uma bandeira de NA 
tremulava orgulhosamente ao vento, no topo de um mastro. Meus companheiros das 

áreas vizinhas estavam chegando, e vocês não podem imaginar a minha alegria 
em reencontrá-los, conhecer pessoas novas, e por sentir que fazia parte da família 
mundial de NA.

Assim, o Fórum Zonal de Língua Russa deu início à sua reunião na sexta-feira 
de manhã. O encontro inaugural do fórum aconteceu em abril de 
2010, durante a Convenção Regional da Rússia Ocidental, em São 
Petersburgo. Em novembro de 2010, realizamos uma segunda 
reunião zonal em Tyumen. Esta seria a terceira reunião, e pela 
primeira vez era sediada pela nossa região. 

À tarde, estava com meus amigos de NA de todas as partes 
do país quando percebi uma movimentação em direção à 
entrada principal. A emoção era visível, e escutamos: 
“Eles chegaram! Vamos lá 
ver!” Um carro parou e 
diversas pessoas 
saíram. 

Fórum Zonal de 
Língua Russa 

29-31 julho 2011 

http://www.na.org/subscribe
http://www.rko-na.ru/
http://www.na-ural.org/
http://www.na-sibiri.ru/
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Pareciam pessoas comuns, o que os di-
ferenciava dos demais participantes era 
a sua idade. Eram os representantes dos 
Serviços Mundiais de NA, uma mulher e 
três homens. Sorriam espontaneamente, 
mas achei que estavam um pouco caute-
losos, porque mal conseguiram saltar do 
carro e já foram imediatamente cercados 
por uma multidão de barulhentos mem-
bros de NA russos. Apesar disso, nossos 
visitantes, brava e corajosamente, sofre-
ram as agruras da “primeira etapa” da 
hospitalidade russa.

Na reunião principal daquela noite, 
fizemos uma contagem regressiva de 
tempo limpo e identificação geográfica. 
Havia companheiros de NA de toda a 
Rússia, do Cazaquistão, Irã, Brasil e Es-
tados Unidos. O tempo limpo variava de 
duas semanas a 42 anos! Quatro mem-
bros de Moscou e Tumen partilharam sua 
experiência, força e esperança. A sala 

estava abarrotada. Acabei sentando ao 
lado do membro do Quadro Mundial do 
Brasil. Eu sabia que ele não falava rus-
so, mas sorria e acenava com a cabeça 
enquanto escutava as partilhas. Não 
precisava entender o idioma para com-
preender a linguagem da recuperação. 
Partilhamos de coração para coração. 
Depois da reunião principal, o pessoal 
de Kemerovo fez um show musical de 
rap com letras sobre sua vida de adictos.

Os companheiros de NA continu-
avam chegando, e foi inspirador ver 
a quantidade de pessoas que vieram 
compartilhar sua recuperação e serviço. 
A parte mais importante para mim foram 
as oficinas de IP. Como coordenador 
do Subcomitê de IP da Área Tomsk, iria 
compartilhar nossa experiência com as 
outras áreas e com o NAWS – porque 
sabia que havíamos realizado um bom 
trabalho! Fiz uma apresentação de sli-
des, ilustrando as metas e objetivos das 
nossas atividades de IP, e os métodos de 
trabalho do nosso subcomitê, dentro 
e fora da Irmandade de NA. Tivemos a 

oportunidade de falar da nossa experi-
ência nos projetos que estamos desen-
volvendo na área. Fiquei satisfeito com 
o fato de nossos convidados de fora da 
Rússia demonstrarem grande interesse 
pelo workshop. Ao final, houve muitas 
perguntas e manifestações de gratidão 
pelo trabalho que estamos realizando. 
Foi um momento ímpar, como nada que 
vivenciei antes. Fiquei feliz e inspirado 
por conseguir despertar interesse pelas 
atividades de IP, e desejo de servir à 
irmandade e transmitir uma mensagem 
clara de NA.

Os representantes do NAWS participa-
ram das reuniões do fórum zonal e con-
duziram workshops. Perguntaram-nos 
sobre os nossos interesses em relação 
à recuperação, ao serviço e a irmandade 
em geral. Nós levantamos uma série de 
questões, desde a atmosfera de recu-
peração nas reuniões às experiências 

pessoais em relacionamentos sexuais 
(um tema muito importante!). Dois 
membros do quadro compartilharam 
sua experiência, o que mais uma vez nos 
mostrou que a adicção e a recuperação 
não têm nacionalidade, idioma, nem 
fronteiras. Isto é o que realmente nos 
une. Esta é a nossa força!

Ao concluirmos nosso workshop, os 
convidados distribuíram alguns brindes 
de literatura, publicações, fichas, bro-
ches e canetas. Vocês deviam ver como 
ficamos felizes com aqueles presentes. 
Todos tiraram fotos com os convidados 
estrangeiros, e não há um único com-
panheiro que tenha participado daquele 
final de semana que não tenha uma 
foto com eles. Alguns de nós quiseram 
partilhar nossas histórias pessoais e 
conhecer suas experiências. 

Enquanto todos nos divertíamos do 
lado de fora, trocando presentes e tiran-
do fotos, os servidores do fórum zonal 
ainda estavam em uma sala, debatendo 
o que mais poderia ser feito pelas nossas 
regiões, para que a mensagem de NA 

seja levada a todas as cidades. Admiro 
essas pessoas e seu serviço.

Naquela noite, nossos visitantes par-
tilharam sua experiência pessoal, força 
e esperança. Aliás, eles poderiam ter 
ficado sentados conosco sem dizer uma 
palavra, e isso já teria sido o suficiente 
para encher nosso coração de esperança 
e fé. Seus relatos tocaram meu coração 
e, quando retornei para minha cidade, 
compartilhei suas histórias com meus 
companheiros que não puderam ir ao 
evento, continuando a transmitir a men-
sagem de NA, mas em um novo patamar.

Somos gratos pela oportunidade de 
conhecer e conviver um pouco com 
membros de NA com mais de 10, 30 
e 40 anos limpos! Pedimos a eles para 
contarem a todos os companheiros de 
NA das suas comunidades que nós, aqui 
da Sibéria, estamos limpos, que nos 
recuperamos com temperaturas de 40 
graus abaixo de zero, mesmo quando 
existe apenas um companheiro de NA 
em uma cidade pequena e isolada! Faze-
mos parte da família de NA, mesmo que 
vocês nunca tenham ouvido falar de nós.

Denis U, Área Tomsk, Região Sibéria e 
Extremo Oriente, Rússia

…e, quando retornei para minha 
cidade, compartilhei suas histórias 

com meus companheiros…
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Nosso coração ficou 
no Afeganistão

A comunidade afegã de NA 
Salam. Retornamos, sãos e salvos, da nossa viagem de outubro de 2012 ao Afega-

nistão! Agradeço a deus e a todos vocês pela oportunidade de prestar este serviço de 
desenvolvimento da irmandade naquele país. Não tenho palavras para expressar os 
efeitos desse serviço em meu ser. Sinto-me 20 anos mais jovem, e acho que a viagem 
teve o mesmo efeito para o meu companheiro de serviço, o Javad! A ideia de promover 
uma cooperação entre os Serviços Mundiais de NA e o Fórum Pacífico-Asiático, 
oferecendo recursos humanos e financeiros para a viagem, foi extremamente atrativa 
e inspiradora para mim. Agradeço a todos, do fundo do coração.

O Afeganistão tem uma população total aproximada de 35 milhões de habitantes, 
vivendo em uma zona de conflito, há muitos e muitos anos. Os efeitos de guerras 
passadas podem ser claramente percebidos por todo o país. Além disso, o Afeganis-
tão possui um problema mais crônico de adicção a narcóticos. Uma das autoridades 
do governo afegão nos informou que a adicção no país afeta cerca de 1,5 milhão de 
pessoas. (O governo iraniano também declara oficialmente o mesmo número aqui 
em nosso país!)

As reuniões de NA foram iniciadas no Afeganistão há cerca de dois anos e meio, 
por dois companheiros que conheceram a Irmandade no Irã. Em 2011, uma viagem 
de desenvolvimento da irmandade foi organizada pelo Fórum Pacífico-Asiático, par-
tindo do Irã para o Afeganistão. Na época, havia cerca de 180 membros de NA em 
duas cidades (Cabul e Herat). Destes, cerca de 45 companheiros participaram dos 
workshops realizados durante aquela viagem. A boa notícia é que, na nossa mais re-
cente ida, descobrimos que já existem cerva de 400 membros frequentando reuniões 
em quatro cidades: Cabul, Herat, Mazar-e-Sharif e Ghazni. Cerca de 90 companheiros 
locais participaram dos nossos workshops, desta vez.

Na chegada, encontramos o comitê receptivo afegão 
e decidimos aproveitar nossa primeira oficina para a inte-
gração dos companheiros dessas quatro cidades, pedindo 
que nos relatassem suas dificuldades, problemas e neces-
sidades. No primeiro dia dos nossos workshops, dividi-
mos os presentes em seis grupos menores, e fizemos um 
“brainstorm”, listando as dificuldades de cada grupo. Eles 
trouxeram doze questões principais, que serviram como 
base para os nossos trabalhos  dos três dias seguintes. Os 
workshops utilizaram os seguintes recursos: discussões 
em pequenos grupos, “brainstorm”, painéis de oradores, 
partilhas e sessões de perguntas e respostas. Cobriram 
diversos tópicos, como Informações na Comunidade Local 
(vizinhos, familiares e senhorios), Suporte aos Recém-Che-
gados, Atmosfera de Recuperação, RP com Profissionais, 
As Doze Tradições, A Recuperação no Serviço, Suporte 
aos Servidores de Confiança, Sistema de Serviços de NA 
e, evidentemente, Os Doze Passos (partilhas de membros). 

www.apfna.org
www.na.org
http://www.na.org/subscribe
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Por fim, em meio às lágrimas enquan-
to a Oração da Serenidade era recitada 
por todos, encerramos as nossas ofi-
cinas.

Nossos trabalhos de RP
Também aproveitamos a ida ao país 

para fornecer informações sobre NA e 
estabelecer relações com representantes 
do governo e profissionais que ajudam 
os adictos a buscar recuperação. 

Tivemos um encontro com o pro-
prietário do local onde realizamos o 
workshop, que é um influente repre-
sentante do clero. Ele assistiu ao nosso 
painel de oradores sobre os doze passos 
e também nos convidou para almoçar 
com mais três colegas seus. Explicamos 
o que é NA, e eles comentaram que não 
viam contradições entre os Doze Passos 
e os versículos do Alcorão.

Visitamos um centro de reabilitação 
governamental em Cabul, onde conver-
samos com a administração e apresenta-
mos um painel de H&I para os internos. 

Encontramo-nos com autoridades 
do Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC), explicamos a 
natureza do nosso programa e a presença 
de NA em todo o mundo. O escritório 
tem um bom relacionamento com o go-
verno afegão, e prometeu-nos seu total 
apoio e cooperação. Ficou combinado, 
ali mesmo, que haverá reuniões de liga-
ção entre os membros do UNODC e os do 
subcomitê afegão de RP de NA. Também 
combinamos que serão realizadas reuni-
ões de NA em seis centros de reabilitação 
que estão atualmente sob a supervisão 
do UNODC. Nem é preciso dizer que a 
nossa Sexta Tradição será totalmente 
respeitada. 

No último dia, apenas três horas 
antes do nosso voo, já com as malas 
na mão, fomos até um hospital psiquiá-
trico do governo para conversar com o 
diretor, influente médico e funcionário 
público. Ele conhecia NA e nos recebeu 
calorosamente. Agradecemos e nos 
comprometemos a dar o máximo apoio 
possível à comunidade local de NA.

Mudei muito, desde que voltei do 
Afeganistão. Minha maneira de ver a vida 
e o meu sentimento pelo programa de 
NA alcançaram um novo patamar. Agora, 
palavras como rendição, serviço, poder 

superior, esperança e amor possuem 
um significado muito mais profundo 
para mim. Sou um servidor de confiança 
desde o início da minha recuperação na 
comunidade de NA iraniana, e já tive a 
oportunidade de servir em diferentes 
lugares do mundo. Posso dizer que 
aprendi muito com esta viagem ao Afe-
ganistão. O país espera com ansiedade 
pela mensagem de recuperação e, feliz-
mente, o programa de NA encontrou o 
seu caminho.

Quando os adictos afegãos pediram 
ajuda à Irmandade de NA, tivemos a 
possibilidade de vivenciar mais uma vez 
a nossa responsabilidade de transmitir 
a mensagem. A experiência também nos 
ajudou a compreender, mais uma vez, 
como é importante e vital ter os recursos 
necessários para ajudar no desenvolvi-
mento da irmandade pelo mundo afora: 
dinheiro, ideias e pessoal. Agora eu sei 
o que significa: “juntos, nós podemos”. 
Para que a viagem pudesse acontecer, al-
guns companheiros contribuíram com a 
Sétima Tradição, outros trabalharam no 
planejamento e priorização, outros nos 
preparativos dos workshops, os adictos 
locais tiveram boa-vontade, e nós viaja-
mos. Desta forma, todos nós atuamos 
em conjunto como uma irmandade, e foi 
um trabalho verdadeiramente NOSSO.

Não gastamos muito dinheiro, mas a 
abundância de amor que recebemos foi 
muito maior do que os recursos investi-
dos. O local dos workshops não era bom, 
o café era horrível! No entanto, a energia 
das oficinas era dinâmica, e o desejo de 
aprender dos membros daquele país 
serviu-nos de inspiração! Foi ali que me 
dei conta de que o amor incondicional é, 
efetivamente, o sentimento que você tem 
quando realiza a vontade de Deus. Era 
como se nenhuma das ideias e palavras 
que eu dizia nos workshops fosse minha. 
Não sabia de onde elas vinham.

Os workshops ficavam próximos a um 
lugar chamado “Ponte Queimada”, fre-
quentado por adictos na ativa. Distribu-
ímos pão, folhetos (Quem é um Adicto?) 
e cigarros. (Atenção: nós compramos o 
pão e os cigarros com o nosso dinheiro, 
e NA pagou os folhetos e as listas de 
reuniões). O local era perigoso, pois os 
adictos eram muito agressivos com as 
pessoas desconhecidas, principalmente 
as que não pareciam usar drogas. Eu 

pude compreender isso, e ver neles a 
pessoa que eu era. Foi ali que encontrei 
o significado da empatia, e lembrei que 
os adictos sempre atendem a palavras 
honestas. Transmitir a eles a minha 
mensagem pessoal de experiência, força 
e esperança foi um sentimento incrível. 
É dando que mantemos aquilo que 
temos. Sou muito abençoado por fazer 
parte de Narcóticos Anônimos. Por fim, 
retornamos ao Irã, mas nosso coração 
ficou no Afeganistão.

Mahmoud C, Teerã, Irã

Jornada
Sentada aqui, apreciando a vista da 

janela do meu apartamento no 19º andar, 
em Cingapura, sinto-me uma das pessoas 
mais sortudas do planeta. Não pelo lugar 
onde moro ou pelos bens materiais que 
ganhei ou perdi, mas porque estou viva 
e sou livre. Por causa de Narcóticos Anô-
nimos, tenho uma vida que só existia em 
meus sonhos. Não quero dizer com isso 
que a vida às vezes não seja difícil, por-
que às vezes ela é. Ou que meu coração 
não seja partido vez por outra, porque é, 
ou que nunca sinta vontade de desistir, 
porque há momentos em que eu sinto. 
Porém, tenho uma irmandade e um Deus 
que modificam a minha percepção e me 
fazem lembrar que os sentimentos fazem 
parte do acordo. Sei que nunca mais pre-
cisarei usar de novo. Meu passado é um 
patrimônio e a vida é uma dádiva preciosa 
que pretendo experimentar plenamente. 

Fiquei limpa na muito velha Terra 
Nova, Área Bay, em 2000. Desde o iní-
cio, me apaixonei pela irmandade, pelo 
programa e pela mensagem de Narcóti-
cos Anônimos. Costumava escutar nas 
reuniões que algumas pessoas recebiam 
a sugestão de escrever o que esperavam 
que acontecesse em sua vida dali a cinco 
anos. Bem, eu digo que não conseguia 
nem imaginar uma coisa dessas quando 
era uma recém-chegada. Eu só sabia 
que não queria que as minhas filhas 
continuassem sentindo tanta vergonha 
da mãe que tinham, nem que a minha 
mãe tivesse outro infarto por causa do 
estresse que eu lhe causava. Não que-
ria me degradar ainda mais e, acima de 
tudo, não queria morrer dos horrores 
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da adicção. Mal sabia no que estava me 
metendo quando conheci vocês! Não 
fazia ideia de que NA iria modificar a 
minha vida completamente, dentro e 
fora de mim.

Uma das melhores coisas que desco-
bri é que tudo o que aprendo através de 
NA e dos Doze Passos me ensina muito 
mais do que parece à primeira vista. 
Este programa tem múltiplas camadas, 
muitos níveis, e sou eu que monto 
a grade curricular. Posso aprender o 
quanto desejar. É um infinito manancial 
de autodescoberta e espiritualidade – e, 
do jeito que sou adicta, eu quero tudo!

Quando ouvi falar pela primeira vez 
do “despertar dos sonhos adormecidos”, 
não me identifiquei porque, qualquer que 
fosse o sonho que eu pudesse ter tido 
algum dia, estava perdido em algum lugar 
no meu coração. E como a doença havia 
levado embora a minha capacidade de 
olhar para dentro de mim (assustador), 
achei que os sonhos haviam me deixado. 
Somente mais tarde é que percebi que 
receber a ficha de trinta dias era a rea-
lização de um sonho, a capacidade de 
acreditar em alguma coisa, de ter espe-
rança de que existia um propósito para 
mim também eram sonhos realizados.

Lembro-me de quando a poeira co-
meçou a baixar, eu tinha uns 18 meses 
de recuperação. Ali, eu já tinha trans-
formado NA na minha maneira de viver. 
Comecei a refletir sobre aquilo que as 
outras pessoas faziam para apreciar a 
vida. Estava me tornando responsável. 
Estava aprendendo a ser mãe, a manter 
o emprego, a pagar as contas e poupar 
dinheiro. Começava a vivenciar aquilo 
que NA prometia: liberdade para viver.

Escutava os anúncios nas reuniões, e 
ouvia falar de uma convenção aqui e de 
outra ali. Decidi que iria. Queria viajar e 
comecei a fazer planos. Minha primeira 

foi em 2002, a Convenção Regio-
nal da Flórida de NA (FRCNA) 
em Daytona Beach, e fiquei 
viciada. Naquele mesmo ano, 
fui à minha primeira conven-
ção mundial, a WCNA 29, em 
Atlanta. Desde então, tem sido 

uma aventura atrás da outra. 
A única WCNA que eu perdi foi 

Barcelona 2009. Nesse ano, utilizei 
o dinheiro da viagem para dar entrada 

na minha casa – seguindo recomendação 
da minha madrinha. Agradeço a Deus por 
ter uma madrinha.

Na maior parte das vezes, viajei com 
amigos de NA. Éramos um grupo e, se 
a qualquer momento alguém dissesse 
“Cair na estrada!”, não importava a 
distância, nós íamos. Fui a reuniões e 
celebrações de recuperação em todas 
as áreas da Flórida. Fui a reuniões na 
Geórgia, Nova Iorque, Illinois, Maryland, 
Texas, Louisiana, Califórnia, Nevada, 
Havaí, Bahamas e, por último, Cinga-
pura. Algumas das pessoas com quem 
costumava viajar já se foram. Algumas 
morreram limpas, outras morreram usan-
do; algumas recaíram e não conseguiram 
encontrar o caminho de volta para a 
recuperação. Porém, alguns deles eu 
encontro nas reuniões, ainda combina-
mos nossa próxima viagem, e rimos com 
a diversão e as aventuras passadas. Sou 
muito grata a essas pessoas porque, não 
só viajamos juntos para um determinado 
destino, como estamos juntos na mesma 
jornada.

Então, como é que esta adicta, antes 
tão incorrigível, acabou vindo morar 
em Cingapura? Bem, eu não ganhei na 
loteria, não consegui um emprego de 
prestígio, nem um casamento rico. O que 
descobri foi uma nova maneira de viver. 
Encontrei um Deus da minha compreen-
são, que me diz que nada é impossível. 
Não uso, aconteça o que acontecer, e 
presto serviço às pessoas. Confio na 
minha madrinha e estou disposta a fazer 
o trabalho. Acredito que Deus tem um 
plano para a minha vida, muito além do 
que eu possa ter concebido. Deus sabe 
o que eu desejo de verdade, e que aquilo 
que eu quero, às vezes, não é bom para 
mim. Acredito que o “querer” vem da 
minha mente, e que o “desejo” vem do 
coração. E o meu PS lida com corações. 
Acredito que vim parar em Cingapura 

porque alguém aqui precisa da minha 
ajuda. Talvez seja meu companheiro, 
ou um adicto que sofre. Talvez eu nunca 
descubra o porquê, mas Deus sabe e isso 
basta para mim. Por enquanto, apenas 
continuo indo às reuniões e, quando um 
recém-chegado pedir ajuda, serei parte 
da mão que Narcóticos Anônimos lhe 
estender.

Laura G, Cingapura

Trabalhar 
os passos…

funciona
No mês passado, após cerca de três 

anos e meio de esforço consistente e 
reuniões regulares com a minha madri-
nha, concluí todas as perguntas do Guia 
para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anô-
nimos: da primeira pergunta do Primeiro 
Passo, “O que ‘a doença da adicção’ 
significa para mim?”, até a última per-
gunta do Passo Doze, “Como expressa-
rei minha gratidão?” Posso dizer, com 
certeza, que hoje sou uma pessoa bem 
diferente daquela que chegou a uma sala 
de NA, quebrada, desesperada, ame-
drontada e cheia de autoaversão, em 
março de 2009. A nossa leitura, “O que 
é o Programa de Narcóticos Anônimos?”, 
diz: “Nosso programa é um conjunto 
de princípios escritos de uma maneira 
tão simples que podemos segui-los em 
nossas vidas diárias. O mais importante 
é que eles funcionam.” Eles são simples, 
e funcionam.

Nem sempre tive vontade de sentar, 
fazer o trabalho de passos e olhar para 
mim, para o meu passado, meus valo-
res, meus relacionamentos, minha fé. 
Porém, à medida que fui progredindo 
através de cada passo e refletindo a 
respeito do trabalho realizado até aquele 
momento, pude perceber as mudanças. 
Elas me deram motivos para continuar 
caminhando em frente. E, o fato de ou-
vir os outros partilharem nas reuniões 
sobre o funcionamento dos passos em 
suas vidas só comprovou, para mim, que 

continua na página 14

http://www.na.org/wcna
http://www.na.org/subscribe
www.nasingapore.org
http://www.na.org/?ID=ips-po-index
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Vejam só!
Pedimos às comunidades de NA que nos enviem fotografias de seus locais de reunião. Des-
culpem, 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.

sigamos Vivendo
Na terça-feira, 28 de agosto de 2012, abrimos a primeira reunião de 

Narcóticos Anônimos do Grupo Sigamos Vivendo, na cidade de Rio Grande, 
província da Terra do Fogo, Argentina, tornando-se, assim, o que acredita-
mos ser o grupo de NA mais ao sul do mundo. Tudo isto foi possível graças 
a um Poder Superior, ao apoio dos companheiros e a grupos como o “Amor 
e Compreensão”, da cidade de Jose Leon Suarez, ao Hurlingham, de Palomar, 
ao Castelar, a outros grupos isolados e ao nosso escritório regional.

Nosso grupo fica situado no centro cultural Yaganaes, na Avenida Belgrano 
nº 319. Nós nos reunimos terças e quintas-feiras às 18:00 h. No início, o único 
frequentador da reunião partilhava por telefone e, através do uso dessa impor-
tante ferramenta, outros membros começaram a chegar. Eles então ajudaram 
na distribuição de cartazes em locais públicos, e anunciaram a reunião no jornal 
local. Um companheiro manteve o anonimato, pintando o rosto e usando uma 
fantasia, ao distribuir panfletos do grupo. Também somos gratos à mãe de um 
de nossos companheiros, que nos ajuda e apoia às quintas-feiras, quando a 
reunião é aberta. Queremos agradecer a todos os que contribuíram para que o 
grupo se estabelecesse. Sabemos que isso é possível, e que funciona quando 
respeitamos as nossas tradições e conceitos.

Se algum dia vocês vierem para estes lados, existe um grupo de NA que irá 
recebê-los com amor. Obrigado, e feliz “só por hoje”.

Leonardo I, Rio Grande, Argentina

Em função da sua latitude (cerca de 600 
milhas ao norte da Antártida), Rio Grande 

apresenta temperaturas muito baixas durante 
o ano inteiro. A temperatura media é de 11 

graus Celsius nos meses mais quentes (janeiro 
e fevereiro). Pode gear o ano todo, e os verões 

são nublados e com muito vento. Nevascas ex-
cepcionais podem ocorrer até em pleno verão.

www.na.org.ar
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A WCNA 35 celebra o 60ª aniversário dos milagres acontecendo em NA! 
Inscreva-se on-line na  página www.na.org

29 agosto – 1 setembro

REGISTER ONLINEWWW.NA.ORG/WCNA

INSCRICAO
CMNA

_______________________________________________________   _______________________________________________________
SOBRENOME NOME

_________________________________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO

_______________________________________________________  ____________________________   ________________________
CIDADE PROVÍNCIA/ESTADO/PAÍS CEP/CÓDIGO POSTAL

___________________________________________________________________________  ___________________________________
E-MAIL TELEFONE 

_________________________________________________________________________________________________________________
INSCRIÇÃO(ÕES) ADICIONAL(IS)

A WCNA 35 celebra o 60ª aniversário dos milagres 
acontecendo em NA!! Pela primeira vez em nossa jornada, nós nos 

reuniremos na Filadélfia, a Cidade do Amor Fraternal. Muitos de vocês 

já sabem que a Filadélfia é uma cidade incrível, cujas características 

exclusivas irão contribuir para uma convenção mundial especial e única. 

Esta também será a última convenção mundial que teremos nos Estados 

Unidos até 2018. Esperamos que vocês se juntem a nós para esta 

celebração especial da nossa recuperação, diversidade e unidade! 

http://www.na.org/wcna
http://www.na.org/subscribe
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Pré-inscrições  
Até 31 de  julho de 2013 

Parte 1 — Inscrição
 QUANTIDADE PREÇO TOTAL

Primeiras Inscrições Antecipadas  Até 31 de janeiro de 2013 ________ x $79 = $ ______

Pré-inscrições  Até 31 de  julho de 2013 ________ x $89 = $ ______

As inscrições no local, em quantidade limitada, custarão US$ 99.

 Total Parte 1 $__________

Parte 2 — Mercadorias
Não há limites de quantidade. Colocaremos os pedidos de mercadorias em abril de 2013. 
As mercadorias estarão disponíveis em quantidades e tamanhos limitados após essa data, 
portanto, faça logo o seu pedido!

Caneca Especial  ________ x $15 = $ ______

Edição limitada, desenho exclusivo comemorativo:  A Jornada Continua 

Camiseta Bordada  ________ x $20 = $ ______
MASCULINA  P   M  G  GG  XGG  XXGG
FEMININA  P   M  G  GG  XGG

Camiseta Estampada  ________ x $18 = $ ______
MASCULINA  P   M  G  GG  XGG  XXGG
FEMININA  P   M  G  GG  XGG

 Total Parte 2 $__________

Parte 3 — Eventos da Convenção (disponibilidade de ingressos limitada)

Pela primeira vez, estamos designando assentos para todos os eventos pagos do centro 
de convenções. Todos os assentos serão atribuídos até a data da pré-inscrição (e não na 
data em que você comprou os ingressos). Se você quiser sentar junto com seus amigos, será 
necessário adquirir uma mesa para os eventos gastronômicos, ou então comprar todos os 
ingressos em uma das inscrições. Caso contrário, você se sentará com os novos amigos que 
irá conhecer!

Almoço com Blues (Quinta-Feira)  _____  x $45 = $ _____

Mesa para 10 pessoas    _____  x $450 = $ _____
Do total de ingressos adquiridos para o Almoço com Blues, 
quantos são Vegetarianos? _______

Show de Comédia (Sexta-Feira) (texto potencialmente ofensivo)  _____  x $35 = $ _____

Brunch com Jazz (Sexta-Feira)  _____  x $45 = $ _____

Mesa para 10 pessoas    _____  x $450 = $ _____
Do total de ingressos adquiridos para o Brunch, 
quantos são Vegetarianos? _______

Banquete (Sábado à Noite)   _____  x $50 = $ _____

Mesa para 10 pessoas      _____  x $500 = $ _____
Do total de ingressos adquiridos para o Banquete, 
quantos são Vegetarianos? _______

Show de Música (Sábado à Noite)  _____  x $65 = $ _____

Doação para Recém-Chegados     $ _____

 Total Parte 3 $__________

O Escritório de Convenções e Turismo da Filadélfi a tem sido um grande 
parceiro em nosso planejamento para este evento. Em seu website 

www.discoverPHL.com/WCNA35, vocês poderão encontrar muitas 
informações úteis e interessantes sobre a cidade.  

Parte 4 — Forma de Pagamento e Total

Parte 1 $ _________________ +  Parte 2 $ ________________ + Parte 3 $ ________________

    =  TOTAL GERAL $ _______________

CHEQUE/ORDEM DE PAGAMENTO (EM DÓLARES AMERICANOS)

 CHEQUE/ORDEM DE PAGAMENTO         AMEX         VISA         MASTER CARD        DISCOVER         DINERS CLUB

_______________________________________________________   ____________________________   ______________________
Nº DO CARTÃO DE CRÉDITO VALIDADE DO CARTÃO CÓDIGO DO SEGURANÇA

_______________________________________________________   _______________________________________________________
NOME DO TITULAR ASSINATURA 

A WCNA se reserva o direito de recusar ou limitar qualquer compra.

Não aceitaremos nenhum cancelamento, troca ou reembolso após 

15 de abril para mercadorias, ou 31 de julho para inscrições ou eventos.

Fazer cheques e ordens de pagamento nominais à WCNA 35 e enviar para o endereço 

WCNA 35, c/o NAWS, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409, EUA.

Enviar inscrições por cartão de crédito através do fax +1(818)700-0700. 

Para maiores informações, ligar para +1(818)773-9999 ramal 771.

A WCNA começa na Quinta-Feira pela manhã e termina aproximadamente às 14:00 h de domingo.

Eventos Pré e Pós-Convenção
Temos dois tipos de eventos a oferecer a vocês, antes e depois da WCNA 35, 
caso seja do seu interesse.

Cruzeiro Pré-Convenção
Atravesse as águas mornas de azul cristalino do 
Caribe, a bordo do The Carnival Splendor, em uma 
espetacular Aventura pelos Mares! Adormeça 
sob uma palmeira, caminhe pelas intermináveis 
praias de areias brancas e explore os portos de 
escala. Durante o cruzeiro, relaxe e desfrute uma 

semana de diversão no paraíso com piscina a bordo, spa, cassino e shows – ou então 
desfrute o privilégio de não fazer nada. A escolha é sua! 

O cruzeiro parte da Cidade de Nova Iorque no dia 21 de agosto de 2013 e retorna dia 29 
de agosto. Os participantes da WCNA serão conduzidos de 
Nova Iorque até a Filadélfi a de ônibus, para a convenção. 
Haverá escalas nos portos de Nova Iorque, San Juan, Porto 
Rico, St. Thomas, Ilhas Virgens e Grand Turk, Turks e Ilhas  
Caicos. Amigos e familiares são bem-vindos, mas o espaço é 
limitado; portanto, não demore para reservar o seu cruzeiro! 
Para maiores informações sobre esta e outras viagens, acesse 
www.montrosetravel.com/wcna ou ligue para Montrose 
Travel, no telefone +1(800)301-9673. 

Excursões pela Filadélfi a
Estamos trabalhando com uma empresa que oferece uma variedade de passeios de um 
dia. São muitas as opções, e podem ser encontradas na webpage criada exclusivamente 
para os participantes da WCNA 35: https://www.phillytour.com/local-sightseeing-
tours/p48. Para manter os custos mais reduzidos, vocês podem contratar as excursões 
diretamente com essa empresa.   

NA World Services, Inc. não é fi liada a nenhum hotel, central de reservas ou agência de viagens listada.
Apenas entramos em acordo com essas empresas, para oferecer descontos nos preços aos membros.

http://www.na.org/wcna
www.discoverPHL.com/WCNA35
www.phillytour.com/local-sightseeing-tours/p48
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Como incentivo para aqueles de vocês que se inscreverem na convenção e 
reservarem nosso bloqueio de quartos até 31 de janeiro de 2013, faremos um 

sorteio para três pessoas, que ganharão três diárias gratuitas cada uma.

Ou, talvez você esteja se perguntado: para que se inscrever, afi nal? 
Fomos forçados a tornar obrigatória a inscrição para o evento, devido 
à quantidade de recursos da irmandade que seriam gastos ou 
arriscados para acomodar as pessoas que decidem não se inscrever. 
Um evento realizado em um centro de convenções ou auditório tem 
um custo muito diferente de um evento em um hotel.

Aproximamos o preço da inscrição dos custos reais da convenção, mas, 
infelizmente, ainda não chegamos lá. Os outros programas e as mercadorias 
ajudam a reduzir essa defasagem. Para aqueles que decidirem colaborar com 
nosso planejamento e puderem se inscrever até 31 de janeiro, ofereceremos 
um desconto de US$ 20. Daremos US$ 10 de desconto para quem fi zer sua 
inscrição antecipada entre fevereiro e julho. O número de ingressos no local 
dependerá do espaço disponível. Como sempre, haverá um número limitado 
de ingressos para companheiros com menos de 30 dias.

 Pedimos que nos ajudem a planejar o evento, fazendo a sua pré-inscrição, 
assim que possível. A data da sua pré-inscrição irá determinar o seu assento 
nos eventos pagos, e permitirá a sua entrada na loja de mercadorias, na 
quinta-feira. Quem se inscrever no local terá acesso à loja de mercadorias 
somente a partir de sexta-feira. 

A inscrição também dá acesso a festas dançantes todas as noites, às chamadas 
“cafeterias” com entretenimento ao vivo, e todas as outras atividades incluídas 
no pacote da convenção.

Disponibilizaremos crachás gratuitos para menores de 13 anos, desde 
que acompanhados de um adulto. Pessoas não inscritas na convenção 
que possuírem ingresso para um evento terão acesso às instalações 
para entrada no evento adquirido. A convenção de Nar-Anon, que 
acontecerá simultaneamente no centro de convenções, terá sua própria 
inscrição separada. A inscrição do Nar-Anon permite acesso ao prédio 
e às reuniões, mas o nosso crachá é necessário para todos os outros 
eventos e atividades gratuitas. 

INSCRICOES
ANTECIPADAS?

Embora muitas pessoas façam suas próprias reservas de hotel, 
vocês realmente ajudam a convenção quando optam pelos hotéis 
participantes do nosso boqueio de quartos. . As tarifas poderão não 
estar mais disponíveis após 25 de julho de 2013. As reservas on-line 
geram confi rmação imediata. As reservas feitas por correio ou fax 
serão confi rmadas em um prazo de 15-30 dias.

Parte 1 — Dados para Contato
_______________________________________________________   _______________________________________________________
SOBRENOME NOME

_________________________________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO

_______________________________________________________  ____________________________   ________________________
CIDADE PROVÍNCIA/ESTADO/PAÍS CEP/CÓDIGO POSTAL

___________________________________________________________________________  ___________________________________
E-MAIL TELEFONE 

_________________________________________________________________________________________________________________
HÓSPEDES ADICIONAIS 

Parte 2 — Reservas de Quartos
Pedimos que nos ajudem a melhorar o planejamento da WCNA 35 ao máximo, fazendo a sua reserve de 
hotel através do nosso bloqueio de quartos! Os quartos são reservados quando o formulário é recebido. 
Se a sua primeira escolha não estiver mais disponível, você receberá confi rmação da sua próxima 
preferência. Serão acrescentados mais quartos, à medida que mais espaço seja necessário. Favor 
consultar www.na.org/wcna para acessar as informações atualizadas. SE NECESSITAR DE MAIS DE 
UM QUARTO, PEDIMOS QUE FAÇA CÓPIAS DESTE FORMULÁRIO.

____________________________________   ___________________________________   _________________________________
1ª PREFERÊNCIA DE HOTEL 2ª PREFERÊNCIA DE HOTEL 3ª PREFERÊNCIA DE HOTEL

_______________________________________________________   _______________________________________________________
DATA DA CHEGADA DATA DA PARTIDA

SOLICITAÇÃO ESPECIAL  QUARTO DE FUMANTE  EQUIPADO PARA NECESSIDADES ESPECIAIS
(CONFORME DISPONIBILIDADE)

TIPO DE QUARTO  (SIMPLES) 1 CAMA / 1 OU 2 PESSOAS  (DUPLO) 2 CAMAS / 2 PESSOAS

  (TRIPLO) 2 CAMAS / 3 PESSOAS  (QUÁDRUPLO) 2 CAMAS / 4 PESSOAS

 Se o meu tipo de quarto estiver esgotado, favor reservar quarto com uma cama, para me manter em 
um dos hotéis da minha escolha.

Parte 3 — Depósito
Por quarto, é necessário um depósito em espécie, cheque ou garantia de cartão de crédito no valor de US$ 
200, que será debitado em caso de cancelamento, ou 30 dias antes do evento. Qualquer reserva cancelada a 
qualquer tempo sofrerá uma taxa de cancelamento (a ser deduzida dos depósitos em espécie ou cheque, ou 
descontada do cartão de crédito usado para fazer a reserva). Seguem os valores: 
 Cancelamentos de reservas de hotel feitos até o dia 1 de agosto de 2013 estão sujeitos a uma taxa de  

cancelamento de US$ 50.
Cancelamentos de reservas de hotel feitos depois do dia 1 de agosto de 2013 estão sujeitos a uma taxa de 

cancelamento de US$ 200.    

Mediante assinatura abaixo, confi rmo minhas solicitações de reserva, e declaro que li e 
compreendi as políticas de reserva e cancelamento.

_________________________________________________________________________________________________________________
ASSINATURA

FORMA DE PAGAMENTO EM DÓLARES AMERICANOS (ASSINALE UMA OPÇÃO)
 CHEQUE/ ORDEM DE PAGAMENTO (EM DÓLARES AMERICANOS       AMEX     VISA     MASTER CARD     DISCOVER     DINERS CLUB

_______________________________________________________   ____________________________   ______________________
NÚMERO DO CARTÃO DE CRÉDITO DATA DE VALIDADE CÓDIGO DE SEGURANÇA

_______________________________________________________   _______________________________________________________
NOME DO TITULAR DO CARTÃO ASSINATURA 

Emitir e remeter cheques ou ordens de pagamento em nome de e enviar para: WCNA/Conference Direct
5600 Seventy Seven Center Drive, Suite 240, Charlotte, NC 28217 Ou enviar o formulário de inscrição através do fax  +1 704-927-1439

Para fazer sua reserva on-line, queira acessar  https://resweb.passkey.com/go/WCNA35Attendee

Como incentivo para aqueles de vocês que se inscreverem na convenção e reservarem nosso bloqueio de quartos até 31 de janeiro de 2013, faremos um sorteio para três pessoas, que ganharão três diárias gratuitas cada uma.

FORMULARIO DE RESERVA DE HOTEL

http://www.na.org/subscribe
https://resweb.passkey.com/go/wcna35attendee
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As opções de hotéis podem sofrer alterações a qualquer momento.  
Para acessar a listagem atualizada, visite a página www.na.org/wcna

Os números abaixo são os mesmos referenciados no mapa de hotéis. Todos os preços são 
por diária e expressos para ocupação simples ou dupla. Para maiores informações, acesse  
www.na.org/wcna.

HOTEIS
1. Philadelphia Marriott Downtown—$167

Situado no coração do Centro da Cidade, o Philadelphia Marriott Downtown destaca-se imponente no horizonte da 
cidade. É também o hotel sede da WCNA 35, estando convenientemente ligado ao centro de convenções por uma 
passarela. As festas dançantes e reuniões serão realizadas neste hotel. 

2. Hilton Garden Inn Philadelphia Center City—$134
Localizado dentro do Gallery Mall, um shopping center com mais de 100 lojas e restaurantes, e a uma caminhada de 
distância do prédio Independence Hall (salão da independência) e outros sítios históricos. A apenas uma quadra da 
estação ferroviária e do metrô, com ligação direta com PHL e Amtrak. Do outro lado da 11th Street, em frente ao centro de 
convenções.

3. Philadelphia Downtown Courtyard by Marriott—$140
Este hotel histórico fi ca localizado no coração do centro empresarial, em frente à Prefeitura e a apenas uma quadra do 
centro de convenções.

4. Hampton Inn Center City—$149
Localizado nas imediações do centro de convenções, o que o torna um dos hotéis mais próximos da WCNA 35, o Hampton 
Inn oferece todas as comodidades tradicionais, junto com toques especiais somente encontrados em centro urbano.  

5. Le Meridien—$167
A 4 minutos de caminhada do centro de convenções e localizado em frente à Prefeitura, Le Meridian é um luxuoso hotel 4 
estrelas, e fi ca também a poucos passos do Love Park e diversos outros locais de lazer, cultura e artes.

6. Loews Philadelphia Hotel—$159
Este hotel 4 Diamond está localizado no coração da cidade, a 4 minutos de caminhada do centro de convenções. Entre 
outras comodidades, Loews oferece uma piscina coberta com raias e spa completo. 

7. Holiday Inn Express Philadelphia-Midtown—$149
Próximo a diversos restaurantes e às sofi sticadas lojas de Walnut Street, onde as vendas de roupas são livres de impostos! 
A dois minutos a pé do Reading Terminal Market, e a 10 minutos do centro de convenções. 

8. Sheraton Philadelphia Downtown Hotel—$149
Localizado a apenas duas quadras e 4 minutos a pé do centro de convenções, os hóspedes poderão desfrutar de sua 
conveniente localização que deixa muitos dos pontos turísticos da Filadélfi a a uma pequena caminhada de distância.  

9. Embassy Suites Hotel Center City—$140
A10 minutos a pé do centro de convenções e a 8 minutos de carro do Aeroporto Internacional da Filadélfi a. As 
comodidades incluem uma suíte com dois ambientes, sofá-cama e café da manhã. 

10. Four Seasons Hotel Philadelphia—$289
Este hotel cinco estrelas, bem próximo a importantes monumentos históricos, com vista panorâmica para Logan Square, 
oferece tranquilidade e luxo, a 10 minutos de caminhada do centro de convenções.

11. DoubleTree Center City—$152
Localização central na Avenue of the Arts, a 14 km do Aeroporto Internacional da Filadélfi a. Aprecie a vista do Rio 
Delaware e do centro da cidade, hospedado a 10 minutos a pé do centro de convenções.

12. Sonesta Hotel Philadelphia—$142
Localizado próximo a Rittenhouse Square, no centro da cidade, este hotel no centro empresarial fi ca próximo de muitas 
atrações populares da Filadélfi a, e situa-se a 15 minutos de caminhada do centro de convenções. 

13. Holiday Inn Historic District—$145
15 minutos a pé distante do centro de convenções, este hotel recentemente reformado situa-se também nas proximidades 
de muitas atrações históricas da Filadélfi a. 

14. The Ritz Carlton—$189 
Espetacular réplica em mármore do Panteão de Roma, fi ca próximo à Prefeitura e ao centro empresarial. Este ícone da 
hotelaria proporciona uma atmosfera do passado, ao mesmo tempo em que oferece aos seus hóspedes os confortos e 
luxos da modernidade.

OPCOES 
DE

As opções de hotéis podem sofrer alterações a qualquer momento. 
Para acessar a listagem atualizada, visite a página www.na.org/wcna. 
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NA Rússia
De 17-19 de agosto de 2012, a cidade de Moscou sediou 

a Vigésima Oitava Convenção e Conferência Europeia de Nar-
cóticos Anônimos (ECCNA 28). Dois anos antes, em 2010, a 
comunidade russa de NA assinalou seu 20o aniversário. Ao 
atingirmos a maioridade, é com gratidão que compartilhamos 
nossa história com a The NA Way Magazine.

A primeira reunião de NA russa aconteceu em São Peter-
sburgo, em 1990. Nos primeiros dois anos, os membros de 
NA também frequentavam o AA. Contam que, naquela época, 
alguns adictos iniciaram uma reunião de NA, e que, depois 
de um tempo, todos recaíram. Porém, as coisas começaram a 
mudar em 1992. Naquela primavera, dois membros de NA dos 
Estados Unidos vieram a Moscou. Naquele momento, estáva-
mos bem confusos a respeito da natureza da nossa doença e da 
mensagem de recuperação. De repente, tivemos a oportunidade 
de conhecer duas companheiras de Narcóticos Anônimos “de 
verdade”. Uma delas parecia ter vindo de um planeta diferen-
te: estava limpa há 25 anos! O mais importante é que as duas 
estavam dispostas a nos ajudar a iniciar as nossas primeiras 
reuniões de NA “de verdade”.

No dia 29 de abril de 1992, tivemos a primeira reunião de NA 
em Moscou, nas dependências de um centro de reabilitação de 
drogas. Duas americanas visitaram a Rússia e foram a todas 

as reuniões, até o dia da sua partida. Depois que elas se foram, 
o grupo passou por tempos difíceis. Houve momentos em que 

apenas dois adictos continuavam voltando às salas, mas nós lem-
brávamos daquilo que as companheiras americanas haviam nos 
ensinado: que dois adictos compartilhando fazem uma reunião. 
Essa crença nos ajudou a fazer com que o grupo sobrevivesse.

Um membro de Moscou 

Durante cerca de oito anos, não havia nenhuma comuni-
cação real entre as duas comunidades russas, de Moscou e 
São Petersburgo. As duas cidades já tinham algumas reuniões 
na época, mas a estrutura de serviço não se desenvolvia. Em 
2000, foi realizada a primeira reunião administrativa, em que 
buscamos resposta para a seguinte questão: “O que é o serviço 
do grupo de NA?” Àquela administrativa seguiu-se uma minuta 
da tradução do Guia de Serviços Locais de Narcóticos Anônimos. A 
tradução nos ajudou a compreender os elementos-chave da 
nossa estrutura de serviço.

Em 2002, foi confiada a um grupo de trabalho a tarefa de criar 
um CSR. Foi assim que tudo aconteceu. O Comitê de Literatura 
de São Petersburgo me despachou para a Convenção e Confe-
rência Europeia (ECCNA), na Itália, onde passei todo o tempo 
na Reunião dos Delegados Europeus (EDM). Por causa disso, 
a EDM descobriu que, além de ursos, também havia um monte 
de adictos andando pelas ruas russas. Porém, me disseram que, 

para fazer parte da EDM, precisávamos ter um CSR. Em novem-
bro de 2002, a EDM realizou uma oficina de serviço e desenvol-
vimento da irmandade em São Petersburgo. No início, a ideia de 
formar um CSR foi motivada pelo desejo de sermos membros da 
EDM. Ninguém compreendia muito bem o que era um CSR, e 
por que precisávamos de um. A Rússia só queria fazer parte da 

comunidade europeia de NA.

Um membro de São Petersburgo 

Em abril de 2003, fundamos o nosso primeiro comitê regional 
de serviço, o CSR Rússia Ocidental. Lançamos um subcomitê 
de desenvolvimento da irmandade, que começou a organizar 
workshops em todo o país. A irmandade russa cresceu geogra-
ficamente, de Kaliningrado a Vladivostok, do Mar de Barents ao 
Mar de Okhotsk; Bielorrússia, Ucrânia e outras antigas repúblicas 
soviéticas também participaram como membros convidados. 
Com certa frequência, os MCRs precisavam viajar milhares e 
milhares de quilômetros para assistir à reunião do CSR. À medida 
que fomos crescendo, fundamos o CSR da Sibéria e Extremo 
Oriente, em 2008, e o CSR dos Urais, em 2010.

Assim que o CSR Rússia Ocidental começou, achávamos que, quan-
do tivéssemos diversos CSRs, eles iriam se unir em um uma única es-
trutura: um fórum zonal. Ao celebrarmos os 20 anos de NA Rússia, 
em São Petersburgo em 2010, a ideia se concretizou. Agora, com o 

Fórum Zonal da Rússia, as atividades dos nossos CSRs não são mais 
separadas. O Fórum dá apoio às áreas distantes. Compartilhamos a 

experiência da Rússia Ocidental, e incentivamos os membros a avaliar 
o que melhor atende às suas necessidades. Isto demonstra o enten-
dimento de que é necessário desenvolver a comunidade de NA russa 

como um todo, e não apenas um único CSR.
Um membro de Pyatigorsk 

A 28ª Convenção e Conferência Europeia de Narcóticos 
Anônimos (ECCNA 28), que aconteceu em Moscou de 17-19 de 
agosto de 2012, foi a nossa primeira celebração internacional 
de recuperação. Durante a ECCNA 28, comemoramos também 
o 20º aniversário de NA em nossa cidade. Tivemos atividades de 
convenção, como reuniões principais de oradores, maratonas 
e temáticas, workshops sobre o sistema de serviços de NA, e 
apresentações para recém-chegados.

A fantástica programação de entretenimento tinha montes 
de shows, baladas, piqueniques, concursos, atrações infantis, 
e muito mais. Vimos milhares de adictos em recuperação, de 
todos os lugares do mundo. Levamos quase dois anos para 
preparar o evento. Foi muita ousadia da nossa parte assumir um 
projeto desses, mas nós tentamos, e conseguimos! A ECCNA 
representou uma descarga de energia e atividade para toda 
a comunidade de NA! Nosso sentimento de unidade, nosso 
entendimento da irmandade, e nossa boa-vontade para servir 
alcançaram um novo patamar com esta experiência. Percebe-
mos que o trabalho conjunto nos ajudou a alcançar enormes 
resultados, e isso não tem preço.

Os registros dos Serviços Mundiais de NA estimam que, em 
1998, doze grupos russos realizavam 25 reuniões semanais. Em 
2000, existiam cerca de 23 grupos reunindo-se 85 vezes por se-
mana. Em 2005, já somávamos 40 grupos com 199 reuniões se-
manais por todo o país. Em apenas cinco anos, NA Rússia dobrou 
de tamanho. Nos seis anos seguintes, o número de reuniões de 
NA semanais quase quadruplicou. De acordo com nossos dados 
“extraoficiais”, só por hoje, contamos com 263 grupos na Zona 
Russa, com 716 reuniões semanais de NA. 

Estávamos ansiosos para receber nossa família de NA para a 
ECCNA 28, em agosto de 2012. Assim, poderíamos compartilhar 

a alegria de viver limpos nas salas, nas ruas e quarteirões desta  
antiga cidade. Atingimos a maioridade e  amadurecemos. Existem 

companheiros em Moscou que passaram quase a metade da sua vida 
limpos! Mas ainda somos tão jovens. Discutimos com rispidez, dis-
cordamos e ficamos ressentidos, mas nosso riso limpo ecoa sobre os 

telhados de Moscou como uma música – para “que nenhum  adicto, 
em nenhum lugar, precise morrer dos horrores da adicção”.

Um membro de Moscou 

http://www.na.org/subscribe
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existe um Poder Superior atuando nos 
Doze Passos. 

Gosto de quem eu sou hoje. Posso 
olhar nos olhos das pessoas. Em vez 
de me sentir amedrontada e só, tenho 
gente de confiança para quem posso 
ligar, tenho os passos para me guiar, e 
um poder maior do que eu na minha 
vida. Os passos, a irmandade, o amor, o 
universo, a verdade – assim como uma 
fé crescente, e a confiança nesse poder. 
Isto é, no mínimo, um grande alívio! Em 
vez de obcecar e tentar (geralmente, sem 
sucesso) controlar e ser o centro do uni-
verso, aprendi com os passos a entregar, 
deixar a vida acontecer, prestar serviço 
e demonstrar minha enorme gratidão 
através das minhas ações. 

A nossa leitura de reuniões, “Como 
Funciona”, diz: “Se você quer o que nós 
temos a oferecer e está disposto a fazer 
um esforço para obtê-lo, então está pre-
parado para dar certos passos. Estes são 
os princípios que possibilitaram a nossa 
recuperação”. Eu recebi esta mensagem 
no coração. Com a ajuda dos passos e a 
incrível orientação e dedicação da minha 
madrinha, comecei a sentir a libertação 
da adicção ativa que o programa tem 
a oferecer. Continuarei a trabalhar os 
passos na minha vida, diariamente, 
praticando os princípios em todas as 
minhas atividades. 

Tracy I, Ontário, Canadá

Trabalhar os passos…funciona: 
continuação da página 7

Você sabia
Você sabia que a ECCNA 28 foi realizada na arena multiesportiva, conhecida 

como “Druzhba,” que significa “amizade”? 

Você sabia que a Druzhba fica localizada junto ao Rio Moskva, menos de 6 
quilômetros a sudoeste do Kremlin? Os membros do Comitê de 
Convenção da Rússia Ocidental levaram 8 minutos e 7 segundos 
para caminhar da estação de metrô mais próxima, Vorobyovi Gori, 
até o local. Porém, note-se que estava chovendo, por isso, eles 
andaram rápido!

Você sabia que foram criados dois novos encargos na ECCNA, para  fazer a 
comunicação com os companheiros vindos de fora do país? O co-
ordenador de hospedagem conseguiu dar aos oradores principais 
a opção de ficar gratuitamente na casa de 50 membros locais. O 
coordenador de vistos organizou o processo de vistos, oferecendo 
instruções, detalhes e serviços “privilegiados”. 

Você sabia que o logotipo da ECCNA 28 foi desenhado ao estilo de Khokhlo-
ma, um tipo de pintura decorativa da Rússia antiga usada 
em pratos de madeira e mobiliário? A pintura Khokhloma é 
tradicionalmente preta e dourada sobre fundo vermelho, mas o 
design da ECCNA 28 utilizou as cores tradicionais de NA, o azul e 
o branco.

Você sabia que o tema “Nada a Temer” foi selecionado entre 15 alternativas 
de slogans? 

Você sabia que 40% dos participantes da ECCNA 28 vieram da Rússia, 40% de 
países europeus, e 20% viajaram de outras partes do mundo?

www.eccna28.org
http://www.na.org/?ID=ips-po-index
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Projeto do  
sistema de serviços

O Projeto do Sistema de Serviços foi criado para termos uma visão geral 
de como melhorar os serviços locais, e abordar alguns problemas antigos 
na prestação de serviços. Este é o terceiro ciclo do projeto. No ciclo atual, a 
Conferência Mundial de Serviço aprovou um plano cujos dois focos principais 
são: fazer testes de campo e seguir discutindo algumas das ideias do projeto que 
requerem maiores esclarecimentos.

Trata-se de um “teste de campo”, e não de um teste formal, em função 
das limitações impostas pela sua natureza e pelo nosso prazo. Diversas 
comunidades estão dando retorno sobre sua experiência na implantação das 
propostas. Pedimos a todos os interessados em experimentar qualquer dos 
aspectos das propostas que entrem em contato conosco, e nos digam como 
podemos ajudar. Iniciamos os testes em novembro de 2012, e esperamos 
concluir o processo até o final de julho de 2013, o que nos permitirá incluir 
um resumo no  Relatório da Agenda da Conferência 2014. Embora sujeitos a 
algumas limitações e sem possibilidade de conduzir um teste verdadeiramente 
“científico”, nós aprendemos muito com o processo, e esperamos que ele nos 
ofereça dados importantes para seguirmos em frente. Para maiores informações 
sobre os testes de campo, inclusive os diversos recursos e ferramentas que 
desenvolvemos, acesse as seções de Estrutura e Ferramentas para Teste de 
Campo, na página  www.na.org/servicesystem.

Existem também alguns aspectos das propostas que ainda carecem de 
esclarecimentos. Por exemplo, como adaptar o sistema para atender às 
necessidades de determinadas comunidades de NA (tais como as grandes e as 
pequenas), como a distribuição de literatura e o fluxo financeiro irão funcionar 
em um sistema remodelado, o papel das zonas, assentamento na WSC, etc. Para 
maiores informações sobre as conversações programadas para este ciclo, acesse 
o documento intitulado “Ongoing Discussions Related to the Service  
System Proposals” (discussões atuais relativas à proposta do Sistema de 
Serviços), na seção de materiais relacionados da página www.na.org/
servicesystem.

Como sempre, suas perguntas e considerações são muito bem-vindas. 
Além disso, se a sua comunidade de NA está aplicando algum dos aspectos 
propostos, tais como Unidades de Suporte aos Grupos (USGs), processo 
decisório por consenso, etc, pedimos que compartilhem sua experiência 
conosco através do e-mail servicesystem@na.org. Precisamos da sua ajuda 
para traduzir essas ideias para a prática local. Divulgaremos atualizações 
sobre o projeto, quando houver, na página www.na.org/servicesystem.

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/servicesystem
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Our common welfare should come first; personal recovery depends on NA 
unity  For our group purpose there is but one ultimate authority—a loving 
God as He may express Himself in our group conscience. Our leaders are but 
trusted servants; they do not govern.  The only requirement for member-
ship is a desire to stop using.  Each group should be autonomous except in 
matters affecting other groups or NA as a whole.  Each group has but one 
primary purpose—to carry the message to the addict who still suffers.  An 

NA group ought never endorse, finance, or lend the NA name to any related 
facility or outside enterprise, lest problems of money, property, or prestige 
divert us from our primary purpose.  Every NA group ought to be fully 
self-supporting, declining outside contributions.  Narcotics Anonymous 

should remain forever nonprofessional, but our service centers may employ 
special workers.  NA, as such, ought never be organized, but we may create 

service boards or committees directly responsible to those they serve.  
Narcotics Anonymous has no opinion on outside issues; hence the NA name 
ought never be drawn into public controversy.  Our public relations policy 

is based on attraction rather than promotion; we need always maintain 
personal anonymity at the level of press, radio, and films.  Anonymity is the 

spiritual foundation of all our traditions, ever reminding us to place 
principles before personalities.

TIES THAT BIND

Projeto do  
Livro de Tradições

Existe muito entusiasmo e muitas ideias em torno deste 
projeto de dois ciclos de conferência! No período de 2012-2014, 
esperamos alcançar um amplo consenso na coleta de sugestões, 
comentários e material original junto à irmandade. Depois disso, 
elaboraremos um plano para a redação da minuta do livro, que 
se estenderá pelo ciclo de 2014–2016.

Para incentivar os debates e arrecadar sugestões, publicamos 
recursos para workshop e um formulário para comentários on-
-line, no site www.na.org/traditions. Encorajamos as comuni-
dades de NA a realizar oficinas, encaminhar seus comentários 
ao Quadro Mundial, e nos dar um retorno sobre os materiais, 
através do e-mail worldboard@na.org. E esperamos que to-
dos os membros compartilhem suas ideias e experiência através 
do formulário on-line.

Também pretendemos criar um fórum eletrônico para o 
projeto, que deverá estar no ar no início de 2013, bem como 
solicitar experiências mais específicas sobre as tradições, mais 
adiante neste ciclo.

Além disso, adoraríamos receber uma cópia dos recursos que 
vocês utilizam para trabalhar as tradições com seus padrinhos, 
madrinhas ou afilhados, para incluí-los junto com o restante 
do material. Favor encaminhá-los para worldboard@na.org. 

Projeto do IP 
Introdução às 

 Reuniões de NA 
Quase cinco anos depois de sua publicação inicial como 

panfleto de serviço, apresentamos Introdução às Reuniões de 
NA para revisão e comentários, com vistas à sua inclusão no 
Relatório da Agenda da Conferência para aprovação pela Irmandade. 
Na página eletrônica do projeto, você encontrarão os seguintes 
recursos:
 	 Formulário de sugestões on-line

 	 Memorando explicativo

 	 O folheto nos dois formatos, no atual layout de SP e no 
formato para revisão

 	 www.na.org/intro

Favor encaminhar seus comentários para o e-mail  
worldboard@na.org, ou através do formulário on-line.

Viver Limpo:  
A Jornada Continua

Ao se lançar em seu sexagésimo ano, Narcóticos Anônimos também celebra a publicação do seu mais novo livro, Viver Limpo. 
Esta coletânea da nossa experiência, força e esperança explora a recuperação em nossa vida diária, nos relacionamentos e no 
serviço. Ao longo de 2013, incluiremos, aqui na The NA Way, trechos extraídos do Viver Limpo, demonstrando que “o valor tera-
pêutico da ajuda de um adicto a outro não tem paralelo”.

Temos diversos começos ao longo da nossa recuperação. No início, aprendemos que é possível recomeçar nosso dia a qual-
quer momento. À medida que progredimos, aprendemos que podemos sempre inaugurar uma nova jornada em recuperação, 
e reiniciá-la sempre que for preciso. Não é necessário destruir nossas vidas para recomeçar. Podemos achar que tudo acabou 
quando, na verdade, estamos apenas começando. Quando NA tiver nos oferecido tudo o que pedimos, terá início uma nova 
história para nós, um novo capítulo. A conquista de nossos objetivos é um novo ponto de partida em nossa jornada…

Capítulo Três, “Caminho Espiritual”

Juntos, alcançamos o ponto da liberdade. Precisamos uns dos outros para chegar até lá, e, um dos aspectos mais belos da 
irmandade é nos apoiarmos mutuamente na busca de nossos sonhos. Compartilhar nossas esperanças e sucessos faz parte da 
mensagem que transmitimos, tanto quanto compartilhar nossos medos e dificuldades. Temos uma mensagem de esperança a 
ser levada. É uma dádiva e uma obrigação… Descobrimos, também, que é possível ficar, seguir em frente, e viver a vida que nós 
criamos. Nossa recuperação é confiável e palpável. Novos começos são possíveis, sempre que estivermos prontos.

Capítulo Dois, “Os Laços Que Nos Unem”

www.na.org/traditions
http://www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
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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.)

Denmark
Esbjerg 1-3 Mar; Syddanmark Area Convention; Praestegardsskolen, 
Esbjerg; www.nasyddanmark.dk

Germany
Berlin 3-5 May German-speaking Region/Berlin Area International 
Convention; Berliner Stadtmission, Berlin; www.binac.de

India
Maharashtra 15-19 Jan; Bombay Area Convention 15; Mohili Meadows 
Resort Mumbai; Mohili Meadows Resort; www.nabombay.org
2) Tamil Nadu 7-9 Feb; Chennai Area Convention 4; YMCA Yelagiri, 
Chennai; www.chacna.org

Mexico
Distritio Federal 28-31 Mar; Mexico Regional Convention 16; Hotel 
Metropol, Distrito Federal; www.namexico.org.mx

Nepal
Surkhet 9-11 Feb; First Sukhet Area Campout; Rara Foodland, 
Birendranagar; surkkhetasc@gmail.com 

Norway
Trysil 13-17 Mar; Trysil Group Ski and Recovery 7; Trysil Group, Trysil; 
www.nanorge.org

Philippines
Cavite 25-27 Jan; Philippines Regional Convention 18; Angel’s Hills, 
Tagaytay; www.pnarc18.weebly.com

Thailand
Chonburi 22-24 Feb; Thailand Regional Convention 6; Asia Pattaya 
Hotel, Pattaya; www.na-thailand.org

United States
Alabama 18-20 Jan; Central Alabama Area Convention; Renaissance 
Montgomery Hotel, Montgomery; Info: 334.315.0133
2) 8-10 Feb; North Alabama Area Convention; Holiday Inn Downtown, 
Huntsville; Info: 256.874.4083
3) 29-31 Mar; Greater Mobile Area Convention 16; Mobile Marriott, 
Mobile; Info: 251.751.7849
Arizona 8-10 Mar; Mexico-Arizona-California Convention 4; Shilo Inn, 
Yuma; www.maccna.org
Arkansas 8-10 Feb; Texarkana Area Convention 28; Austin Hotel & 
Spa, Hot Springs; Info: 903.244.0513 
California18-20 Jan; San Fernando Valley Area Convention 18; Burbank 
Airport Marriott, Burbank; www.nasfv.com/convention
2) 22-24 Feb; Central California Regional Convention 21; Bakersfield 
Marriott, Bakersfield; www.ccceinc.org
3) 28-31 Mar; Northern California Regional Convention 35; Santa Clara 
Convention Center, Santa Clara; Hyatt Regency Santa Clara; www.
norcalna.org/nccna.php
4) 29-31 Mar; San Diego Imperial Counties Regional Convention 28; 
Sheraton San Diego Hotel and Marina, San Diego; www.sandiegona.org

Florida 5-7 Apr; Triple M Group Men’s Spiritual Retreat 5; Cedar Kirk 
Camp & Conference Center, Lithia; Info: a123dtg@yahoo.com
Georgia 21-24 Mar; Georgia Regional Convention 32; Jekyll Island 
Convention Center, Jekyll Island; www.grcna.org
Indiana 8-10 Mar; Indiana State Convention 20; DoubleTree, South 
Bend; www.naindiana.org/events.php
2) 29-31 Mar; Kentuckiana Regional Convention 27; Clarion Inn, 
Evansville; Info: 812.305.2872
Kansas 5-7 Apr; Mid-America Regional Convention 30; Holiday Inn, 
Lawrence; www.marscna.net
Kentucky 25-27 Jan; Louisville Area Convention 23; Ramada Plaza, 
Louisville; Info: 502.693.8678
Maryland 14-16 Jun; East Coast Convention 17; Washington College, 
Chestertown; www.eccna.org
Massachusetts 25-26 Jan; South Shore Area 27th Anniversary/World 
Services Workshop; First Evangelical Lutheran Church, Brockton; www.
nerna.org/events
Michigan 28-31 Mar; Detroit Area Convention 21; Marriott Renaissance 
Center, Detroit; www.michigan-na.org/dacna
Minnesota 12-14 Apr; Minnesota Regional Convention; Holiday Inn 
& Suites, Duluth; www.naminnesota.org
Nebraska 22-24 Feb; Close Encounters of the Clean Kind 26; Marriott 
Regency, Omaha; www.nebraskana.org
Nevada 19-21 Jul; California-Arizona-Nevada Area Convention 21; 
Riverside Resort and Casino, Laughlin; www.canana.org
2) 1-3 Mar; Region 51/North by Northwest Area Dopes on Slopes 10; 
Cedar Breaks Lodge, Brian Head, Utah; www.nxnwana.org
New Jersey 18-20 Jan; NE New Jersey Area Convention 17; Renaissance 
Woodbridge, Iselin; www.nanj.org/njconventions.shtml
2) 15-17 Feb; Greater Newark Area Convention 7; Sheraton 
Meadowlands Hotel & Conference Center, East Rutherford; www.nanj.
org/njconventions.shtml
New York 18-20 Jan; Nassau Area Convention 10; Hilton Long Island 
Huntington, Melville; www.nacna.info
2) 1-3 Feb; Finger Lakes Area Convention 25; Holiday Inn, Waterloo; 
www.flana.net
3) 15-17 Feb; Metro Area de Habla Hispana Convention 8; Crowne 
Plaza Hotel, White Plains; www.mahh.org
4) 22-24 Feb; Rochester Area Convention 19; Radisson Hotel, 
Rochester; www.rochesterny-na.org
North Carolina 22-24 Feb; Freedom by the Sea Convention 
12; Sea Trail Golf Resort & Convention Center, Wilmington; www.
coastalcarolinaarea.org
Ohio 1-3 Feb; Toledo Area Convention 16; Grand Plaza Hotel-
Downtown, Toledo; www.blascna.org/
2) 1-3 Mar; Cleveland Legs Area Convention 10; Holiday Inn, 
Independence; www.naohio.org/Statewide%20Functions.htm
Oklahoma 18-20 Jan; Norman Winter Convention; Holiday Inn, 
Norman; Info: elizabeda777@aol.com
2) 15-17 Mar; Circle of Sisters Convention 16; Marriott Southern Hills 
Tulsa; www.circleofsisters.org
3) 12-14 Apr; Oklahoma Regional Convention 27; Sheraton Reed Center, 
Midwest City; www.okna.org
Rhode Island 8-10 Feb; New England Regional Convention 15; Hyatt 
Regency, Newport; www.nerna.org/events

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/events
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South Carolina 25-27 Jan; Upper South Carolina Area Convention 33; 
Marriott, Greenville; www.crna.org
2) 15-17 Feb; Greater Columbia Area Recovery at Work 12; Marriott 
Resort & Spa, Hilton Head Island; Info: 803.479.4896 
Tennessee 5-7 Apr; First Midwest Tennessee Area Convention; 
DoubleTree, Jackson; www.mwtna.org
Texas 1-3 Feb; Tejas Bluebonnet Regional Convention 13; Hilton 
Houston North, Houston; www.tbrcna.org
2) 14-17 Mar; Rio Grande Regional Convention 24; Marriott, El Paso; 
www.riograndena.org/rgrcnaxxiv
3) 28-31 Mar; Lone Star Regional Convention 28; Hilton DFW Lakes, 
Grapevine; www.lsrna.com
4) 5-7 Apr; Southeast Texas Area Convention 2; MCM Elegante, 
Beaumont; www.setacna.org
Utah 1-3 Mar; Region 51/North by Northwest Area Dopes on Slopes 
10; Cedar Breaks Lodge, Brian Head; www.nxnwana.org
2) 14-17 Mar; Northern Utah Area Convention 20; Davis Conference 
Center, Layton; www.northernutahna.org
Virginia 1-3 Mar; Tidewater Area Convention 12; Marriott, Chesapeake; 
www.tidewaterareana.org
Washington 7-10 Mar; Clean & Free Convention; Ocean Shores 
Convention Center, Ocean Shores; www.wnirna.org

2013
Interessado em ser  

orador da WCNA 35,  
ou ajudar na avaliação de potenciais  

oradores para a WCNA 35?
www.na.org/wcna.
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Inglês 

Living Clean: The Journey Continues  
Edição Comemorativa
Apresentando capa colorida em couro sintético, encadernação 
especial com costura, o logotipo de NA gravado, e bordas dou-
radas. Esta edição para colecionadores é numerada à mão, está 
disponível em quantidade limitada, e inclui um exclusivo marca-
dor magnético.
Item No. 1155    Preço: US$ 30,00 

NA: Um Recurso em Sua Comunidade,  
Versão 2012

NA: A Resource in Your Community  
Version 2012 

Item No. 1604    Preço: US$ 0,35

Novos produtos do NAWs

Árabe
األمور املالية الدعم الذايت يف زمالة املدمنني املجهولني

Item No. AR-3124    Preço: US$ 0,48

أين تذهب أموالنا التي نتربع هبا يف السلة
Item No. AR-3128    Preço: US$ 0,32

Grego
Texto Básico 

Ναρκομανείς Ανώνυμοι
Item No. GR-1101    Preço: US$ 7,50

Húngaro
Texto Básico 

Narcotics Anonymous
Item No. HU-1101    Preço: US$ 7,50

Italiano 
Redes Sociais e Nossos Princípios Orientadores

I Social Media e I Nostri Principi Guida
Item No. IT-2207    Preço: US$ 0,28

Norueguês 
Um Recurso em Sua Comunidade, Versão 2012 

En ressurs i ditt lokalsamfunn
Item No. NR-1604    Preço: US$ 0,35 

Polonês
Um Recurso em Sua Comunidade, Versão 2012

Zasoby w Twojej społeczności
Item No. PL-1604    Preço: US$ 0,35

Swahili
Nani, nini, jinsi gani, 

na kwa nini
 Item No. SH-3101    Preço: US$ 0,22

Je mimi ni mraibu?
Item No. SH-3107    Preço: US$ 0,22

Kwa mgeni
Item No. SH-3116    Preço: US$ 0,22

Karibu kwenye Narcotics Anonymous
Item No. SH-3122    Preço: US$ 0,22

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


Turco
Guia de Introdução a NA

Adsız Narkotik’e Giriş Kılavuzu
Item No. TU-1200    Preço: US$ 1,80

Um Recurso em Sua Comunidade,  
Versão 2012

Toplumunuzda Bir Kaynak
Item No. TU-1604    Preço: US$ 0,35 

Próximos Lançamentos
Alemão

Isto Resulta: Como e Porque 

Es funktioniert: Wie und Warum
Item No. GE-1140    Preço: US$ 8,10

®

®

Grandes descontos nas 
Mercadorias da WCNA 34 

para compras on-line!

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.

www.hicorpinc.com/na
www.na.org/?ID=catalog-products
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