
Nar-Anon
INVENTÁRIO DE GRUPO
Os GRUPOS FAMILIARES NAR-ANON 
são uma irmandade de anônimos onde mui-
tos de nós descobrimos a necessidade de 
mudar nosso comportamento e nosso cará-
ter. Para isso, encontramos ferramentas es-
peciais que nos ajudam nesta empreitada: 
Os Doze Passos para uma reforma íntima e 
As Doze Tradições para uma melhor convi-
vência. O Passo Quatro sugere o conheci-
mento profundo de nós mesmos através de 
um inventário destemido e minucioso. Em 
seguida passamos a promover mudanças 
auxiliados pelos outros Passos. 
No Grupo, não é diferente. Além da prática 
das Doze Tradições, ferramenta importan-
tíssima que nos dá os princípios espirituais 
para conseguirmos uma convivência har-
moniosa e que nos ajuda a manter a unida-
de do grupo. Para tanto é sugerido que os 
membros façam periodicamente tal inventá-
rio, de preferência em setembro, mês do in-
ventário de grupo, e assim estejam sempre 
atentos às necessidades do Grupo.
O Material de Apoio MA04 (ao lado) 
pode ser impresso gratuitamente no site 
www.naranon.org.br e com ele teremos  um di-
recionamento nessa tarefa. 

ROTEIRO PARA INVENTÁRIO DE GRUPO NAR-ANON
Este questionário pode fornecer pontos importantes para  
futuras reflexões. Seu único objetivo é ajudar todos nós.
Para reflexão - Minha participação nas reuniões: 
● Dou boas-vindas ao recém-chegado, ofereço meu número de telefone?

● Interrompo o Coordenador, orador ou outros que estão falando?

● Escuto?

● Participo ou apenas me sento e ouço?

● Mantenho conversas paralelas?

● Ofereço-me para servir em algo que sei fazer?

● Sinto-me incomodada com membros que se permitem limitar seus serviços?

● Ajudo a preparar a sala e a limpar?

● Aceito o desafio de falar em reuniões de outros Grupos?

● Critico os outros?

● Aceito o fato de que minha opinião e meu ponto de vista possam não

     ser aceitos pelos outros?

● Tento oferecer ideias que serão benéficas para a melhoria do Grupo?

● Lembro-me de não repetir histórias pessoais ouvidas em reuniões?

● Leio a literatura Nar-Anon todos os dias, uso os Lemas, Os Doze Passos 

    e a Oração da Serenidade para melhorar minha vida diária?

Inventário de Grupo – Visão sobre as reuniões: 
● As reuniões são interessantes? Ajudam?

● As ideias e os propósitos do programa são focalizados de forma suficiente?

● Todos são encorajados a participar?

● A literatura Nar-Anon aprovada pela Conferência é usada como matéria

    e tema de reunião?

● Nós nos afastamos do assunto comum?

● Praticamos o princípio do anonimato?

● Como recebemos o membro ocasional?

● Os recém-chegados são suficientemente informados?

● Estendemos a irmandade para pessoas de fora que estão necessitadas?
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EDITORIAL
Olá companheiros!
Mais um Encontro maravilhoso acon-
teceu em agosto de 2018. A cidade 
foi Nazaré Paulista. O tema UNIR, 
CONVIVER E CRESCER foi muito bem 
desenvolvido e apresentado pelos 
palestrantes, através do comparti-
lhamento de experiências pessoais e 
reflexões que podem nos ajudar no 
crescimento espiritual. 
Além da participação calorosa dos 
membros Nar-Anon nesse evento, as 
doações generosas dos Distritos e de 
muitos companheiros contribuíram 
para que a tarde de sábado se tornas-
se divertida, muito agradável e cheia 
de proveito. Flores foram doadas por 
companheiros e alegraram todo o es-
paço do evento.
Mas quem perdeu esse evento 
não deve ficar triste. Haverá ou-
tros para este ano, também promo-
vidos pelos Distritos, anunciados 
tanto nesta edição quanto no site 
www.naranonsp.org.br. E em novem-
bro haverá o Encontro Nacional (em 
Destaque) que será em Salvador/BA, 
cuja ficha de inscrição poderá ser 
baixada no site www.naranon.org.br. 
Prestigiem nossos eventos com sua 
presença! Não percam!

Boa leitura.
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ACONTECE NO NAR-ANON
ANIVERSÁRIOS

06/06 - GRUPO JARDINS – SÃO PAULO/SP
30 ANOS – PARTILHAS COM COMPANHEIRAS QUE INICIARAM O GRUPO

09/06 – GRUPO REVIVER - SUMARÉ/SP
28 ANOS – PARTILHA SOBRE O INíCIO E HISTÓRIA DO GRUPO

18/06 – GRUPO SERENIDADE – SÃO PAULO/SP
31 ANOS – REUNIÃO FESTIVA

24/06- GRUPO VIDA NOVA – CAPIVARI/SP
10 ANOS - TEMÁTICA COM NAR-ANON

23/06- GRUPO QUE COMECE POR MIM – MOGI DAS CRUZES/SP
23 ANOS - TEMÁTICA COM NAR-ANON E NA

01/07- GRUPO SÓ POR HOJE – SÃO PAULO/SP
25 ANOS - REUNIÃO FESTIVA

12/07- GRUPO ESPERANÇA DIVINA - SANTOS/SP
ANIVERSÁRIO - TEMÁTICA COM NAR-ANON

23/07- GRUPO GRATIDÃO – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
14 ANOS - TEMÁTICA COM NAR-ANON

23/07- GRUPO RENOVAR - SANTOS/SP
25 ANOS - TEMÁTICA COM NAR-ANON

12/09- GRUPO VIVA E DEIXE VIVER – SÃO PAULO/SP
10 ANOS - TEMÁTICA COM NAR-ANON

25/09- GRUPO SÃO JUDAS – SÃO PAULO/SP
39 ANOS - TEMÁTICA COM NAR-ANON

26/09- GRUPO CLAREAR - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 
19 ANOS - TEMÁTICA COM NAR-ANON

DOMINGOS DE RECUPERAÇÃO: 

10/06 – DISTRITO V
01/07 – DISTRITO X
30/09 – DISTRITO VIII
07/10 – DISTRITO VII
21/10 – DISTRITO IX
25/11 – DISTRITO III
02/12 – DISTRITO II

BALANCETE DE JUNHO DE 2018
Conta Corrente Banco Itaú:  R$
Saldo Anterior 12.057,38
Entradas 10.303,40
Saídas -9.439,64
Margem do Mês 863,76
Saldo Final 12.921,14

BALANCETE DE MAIO DE 2018
Conta Corrente Banco Itaú:  R$
Saldo Anterior 11.594,19
Entradas 11.542,37
Saídas -11.079,18
Margem do Mês 463,19
Saldo Final 12.057,38

BALANCETE DE JULHO DE 2018
Conta Corrente Banco Itaú:  R$
Saldo Anterior 12.921,14
Entradas 8.386,27
Saídas -12.500,93
Margem do Mês -4.114,66
Saldo Final 8.806,48

DESTAQUE:   ENCONTRO NACIONAL NAR-ANON 2018
De 9 a 11 de Novembro de 2018

Salvador/BA
Gran Hotel Stella Maris
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CONSCIÊNCIA DE GRUPO 
Agradeço ao Poder Superior por fazer parte de 
um programa de Doze Passos, Doze Tradições 
e Doze Conceitos, cujos princípios me ajudam 
nesta caminhada de recuperação. 
Hoje com mais compreensão, disciplina e dei-
xando a minha personalidade de lado, procuro 
seguir esses princípios espirituais. Sei que sou 
humana e posso errar ao querer fazer valer a mi-
nha vontade nas decisões do Grupo mas devo 
me vigiar e respeitar as Tradições, lembrando-
-me de que a consciência de grupo deve vir em 
primeiro lugar; afinal a decisão a ser tomada não 
é para mim como indivíduo exclusivamente e sim 
para o bem-estar do maior número de membros. 
Por isso preciso deixar minhas vontades de lado 
e confiar que o Poder Superior estará conosco 
para decidirmos o melhor para o Grupo. Manten-
do minha mente aberta entendo mais facilmente 

que minhas vontades nem sempre me levaram 
ao meu próprio bem-estar.
A consciência de grupo me faz enxergar as ne-
cessidades dos outros e respeitá-las, aceitando 
que cada ser humano é diferente e que devo 
amá-lo com suas qualidades e defeitos, da mes-
ma forma que eu, passiva de erro e acerto, tam-
bém quero ser amada. 
Tenho a certeza de que o Poder Superior nos 
ama incondicionalmente, e aí eu me pergunto 
quem sou eu para não aceitar o outro?
Preciso saber o meu real tamanho no mundo, 
lembrar que não posso mudar as coisas ao meu 
redor, mas posso me modificar, e essa mudança 
poderá refletir no outro.  
As Tradições são sugestões que preciso praticar 
para o meu crescimento e melhor convivência 
com as outras pessoas.

QUE COMECE POR MIM
Sou grata ao meu Poder Superior pela oportu-
nidade de ter ferramentas tão valiosas e receber 
sabedoria para colocá-las em prática.
Os Lemas estão no meu cotidiano, inseridos no 
meu comportamento e me fazem refletir como 
são importantes para meu crescimento espiritual.
“Que comece por mim” está transformando a mi-
nha vida, pois deixo de esperar que as pessoas 
tomem as atitudes que eu quero que tomem, evi-
to mudar o outro e coloco o foco em mim mesma, 
agindo da forma como eu havia idealizado que 
os outros fizessem. Consigo ser honesta comigo, 

com meu Poder Superior e com o outro, não crio 
expectativas em relação ao outro esperando que 
adivinhe meus desejos; afinal cada pessoa é dife-
rente, com sua cultura, educação e caráter e eu 
tenho que aprender a aceitá-la e respeitá-la, pois 
não sou melhor, nem pior que ninguém.
Antes eu ficava esperando a ação do outro, mes-
mo quando tinha a liberdade de executar essa 
ação – então, por que não começar por mim?
Hoje sei que tenho escolhas: posso optar por es-
perar pelo outro e me frustrar ou posso agir, mos-
trando a mim mesma que o programa é de ação.



Expediente Boletim Informativo:
“Nar-Anon em Foco” 
O “Nar-Anon em Foco” é uma publicação 
dos Grupos Familiares Nar-Anon do Brasil, 
Área-painel de São Paulo e Serviço de 
Informação e Divulgação da Área-painel de  
São Paulo - SID/SP. Qualquer matéria 
publicada neste Boletim somente poderá 
ser duplicada, em qualquer forma, após 
autorização expressa do SID/SP.

Linhas de Ajuda aos Familiares e
Amigos de Adictos: 
Grupos Familiares Nar-Anon:
Atendimento de 2ª à 6ª das 9h às 17h 
São Paulo: (11) 3311 7226 
Santos (13) 3013 2070 
Rio de Janeiro: (21) 2263 6595 
Escritório e Redação: 
Av. Senador Queirós, 96 - 9º andar
Salas 905/906/907 - São Paulo/ SP 
CEP 01026-001 - Tel. (11) 3227 8983
www.naranonsp.org.br
naranoninf@gmail.com 
WhatsApp: 11/95937-1111

Pedidos para colaborações: 
Depoimentos, Matérias, Perguntas, 
Sugestões deverão ser encaminhadas 
via email: naranoninf@gmail.com 
Fax: (11) 3227 8983 
A/C NAR-ANON EM FOCO
Correio: Av. Senador Queirós, 96
9º andar, Sala 905 - CEP 01026-001
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NA ÁREA-PAINEL DE SÃO PAULO
No dia 27 de outubro de 2018 nas 
dependências do Escritório do SID, 
será realizada a Assembleia de elei-
ção para novos servidores do triênio 
2019-2021, no Comitê da Área-pai-
nel de São Paulo.

Área – painel 
Possui no mínimo 9 (nove) Grupos or-
ganizados em pelo menos três Distri-
tos, que tenham cada um, no mínimo 
três Grupos estruturados e registra-
dos no ENSNAR. Deve possuir tam-
bém, um Comitê de Área organizado 
e ativo e dois Delegados eleitos, um 
para representar os Grupos da capital 
e outro para representar os Grupos 
do interior, ambos com direito a voz e 
voto. – Guia 33GE.

Encargos: 
- Coordenador do Comitê da Área-painel 
e Secretário
Nas Áreas, onde houver o Serviço de 
Informação e Divulgação - SID, o Te-
soureiro do Comitê de Área deve ser 
o mesmo da Diretoria Executiva do 
SID. – Guia 33GE

- Delegado da Capital e Suplente
- Delegado do Interior e Suplente

SID – Serviço de Informação e Divulgação
Um Serviço de Informação e Divulga-
ção Nar-Anon é um centro de servi-
ço estabelecido por uma Área, com 
a finalidade de ajudar os Grupos a 
ele afiliados, a levar a mensagem do 
Nar-Anon a familiares e amigos de 
dependentes químicos. Desta forma 
sua principal atividade é facilitar a 
prática do Passo Doze.
A maneira de atrair pessoas ao Nar-
-Anon é fazê-las saber quem somos, 
o que fazemos, como e onde podem 
nos encontrar. Fazer com que elas 
saibam que nós existimos é uma par-
te importante do trabalho do Passo 
Doze. O SID é voltado aos serviços 
externos do Nar-Anon. – Guia 21GE.

Encargos:
- Presidente do SID, Secretário e Tesoureiro
- Conselho Fiscal – 3 (três) Conselheiros Fiscais

Diante disso, o Nar-Anon espera que 
companheiros de boa vontade se 
candidatem aos encargos acima e 
os membros votantes (RG e RGSID) 
escolham com responsabilidade de 
acordo com o Conceito Quatro - “A 
liderança eficaz é altamente valoriza-
da no Nar-Anon. As qualidades de li-
derança devem ser cuidadosamente 
consideradas quando da seleção de 
servidores de confiança.”

Boa sorte aos novos servidores

ELEIÇÕES PARA SERVIDORES


