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Iniciamos este ano de 2019 com as trocas dos servidores em vários encargos em nossa 
irmandade. Antes de darmos as boas vindas de sucesso, aos novos companheiros, va-

mos fazer uma reflexão. Chegamos a um grupo Nar-Anon com nossas vidas, verdadei-
ramente destroçadas; tínhamos perdido o controle de nossas vidas e de todo o resto. 
Nosso único foco e energia estavam voltados ao esforço em fazer com que nosso familiar 
deixasse a vida que estava levando. E fomos nós que deixamos de levar as nossas vidas. 
E isto aconteceu de maneira inconsciente.
Finalmente, vencemos a primeira barreira e deixando a vergonha de lado, fomos à nossa 
primeira reunião Nar-Anon. E que agradável surpresa! Fomos acolhidos por pessoas que, 
de fato, compreendiam nossas angustias, uma vez que estas, também tinham sido vítimas 
dessa doença da família.
Ao participar das reuniões, fomos observando que os grupos, sempre estavam afetuosa-
mente organizados, com as cadeiras arrumadas, literaturas expostas e até um cafezinho 
fresco à disposição.

Com o tempo passando, continuamos a notar que alguém se preocupava em organizar e 
coordenar nossas reuniões, trazendo ainda a todos os acontecimentos do Nar-Anon de 
nosso Distrito e de nossa Área e também de nosso Serviço de Informação e Divulgação, 
(SID).
Timidamente, fomos perguntando o que essas coisas queriam dizer e com entusiasmo 
sempre, um companheiro mais antigo, esclarecia tudo, de maneira muito interessada.
Por curiosidade, começamos a participar dessas reuniões de serviço, e a perceber que 
isso contribuía com o entendimento dos passos e o avanço na recuperação. Ficando 
claro que sem esses companheiros que lá estavam, não teria tido a oportunidade de nos 
modificarmos. 
A doença do familiar e a obsessão em sua mudança, já não nos comandavam. E focamos, 
então, no caminho da serenidade.
Nossa recuperação está intimamente ligada ao servir: o Passo Doze. Sem passar a diante 
nossa experiência, força e esperança apagaremos a chama da nossa própria recuperação.
A todos os servidores que tiveram este Despertar Espiritual o nosso maior desejo de 
sucesso nesta caminhada.

Recuperação e Serviço
Par t ic ipa r  nos  pe r mi te  va lo r i za r  ao  se r v i r.

Agora ficou fácil fazer as inscrições para o XV Encontro Estadual NAR-ANON da área São Paulo de 2019
Nos dias 23/24 e 25 de Agosto de 2019 em Águas de Lindóia no Hotel ZANON, participe e confira, 

você será muito bem vindo, o evento é aberto a convidados.
Maiores informações no site: www.naranonsp.org.br

AH!!! Não se esqueçam da fantasia para o GRANDE BAILE!



EDITORIAL
Quando meu brilhante terceiro filho ficou na minha frente e me pediu para amá-lo apesar do que 

estava prestes a me dizer, nunca pensei que ele iria me dizer que ele era um adicto. Meu mundo 
como eu o imaginava segundos antes deixara de existir. Eu não conseguia nem entender o que ele 
estava dizendo.
Enquanto eu estava ali completamente perdido e descrente, minha mente tentou juntar o quebra-
cabeça que eu tinha tentado, sem sucesso, montar por mais de dois anos. Ele nunca mais quis 
voltar para casa; afastou-se de seus irmãos; escondeu suas notas da faculdade; raramente respondia 
minhas ligações; dormia o tempo todo; nunca tinha dinheiro suficiente. E então, quando as peças do 
quebra-cabeça se encaixaram, pensei: “Onde eu estava? Como não vi isso?
Imediatamente assumi o controle. Você vai ser internado amanhã. Vai conseguir ajuda. Vai ficar 
bem. Vai voltar para a escola no próximo semestre Ninguém precisa saber nada disso. Consigo 
lidar com isso; eu vou lidar com isso. Meus conselheiros sugeriram que eu fosse a um grupo de 
ajuda. Por que eu pensei? Não sou eu quem precisa de ajuda. É ele! Apenas consertando ele todos 
ficaremos bem.
Sete meses depois, ainda internado, ele recaiu e eu estava com muita raiva - com raiva da clínica 
de recuperação por deixar aquilo acontecer, zangada com ele por não me amar o suficiente para não 
usar, zangada com Deus por não seguir o que eu planejei para que Ele consertasse isso. A recaída 
não estava no meu plano!
Levei seis semanas após a recaída para voltar a falar com meu filho. E quando eu o fiz, ele me disse 
algo que eu nunca pensei que precisava ouvir: “Você precisa de ajuda, mãe; eu não posso consertar 
nós dois.” Ainda não aceitando que eu estava desmantelada, mas disposta a fazer qualquer coisa 
pelo meu filho, dirigi até a reunião mais próxima do Nar-Anon que pude encontrar: uma hora e 
quinze minutos de distância. Pensei que iria ficaria apenas o tempo suficiente para ver o que os out-
ros fizeram que funcionou para o seu adicto. Lentamente, percebi que não estava lá para consertar 
meu filho adicto, estava lá para me consertar. Foram necessárias algumas reuniões antes que eu 
pudesse compartilhar minha história e, quando o fiz, as lágrimas não pararam. O que encontrei foi 
amor incondicional. Nenhum julgamento. Sem culpa. Aquele grupo ofereceu seus corações e seus 
números de telefone para eu ligar à vontade.
Aprendi através do Nar-Anon que eu não controlo N-A-D-A! Nunca havia e nunca iria controlar 
nada. Que paz senti quando, por fim, entreguei o controle a Deus e pedi a Ele que ficasse no contrôle  
dessa vez! Agora, eu descanso no banco do passageiro enquanto Ele dirige.
Absorvi as lições que aprendi no Nar-Anon em todos os aspectos da minha vida. Meu filho me disse 
que estava orgulhoso comigo e com as mudanças que eu havia feito. Eu acho que não tendo que ser 
responsável por tudo, vou fazer isso por você.

Ola, Companheiros!
Nesta edição estamos trazendo o convite 
para o nosso XV Encontro Estadual   
NAR-ANON Comitê de Área São Paulo, 
em Águas de Lindóia.
Teremos também:
Ciclo de Estudos   Doze  Passos  - 
 Mantendo a Chama Acesa
Organização Distrito IX –
 região Campinas
DATA: 18/19 e 20 de outubro de 2019
Valor da inscrição: 240,00 – parcelados 
LOCAL: Acampamento Batista - Mary 
Elisabeth Vaughan 
Rua Projetada, número Dez - Sumaré-SP
Avisos importantes:
O evento será realizado em um 
Acampamento: “preparem-se para 
acampar em alojamentos de alvenaria.”
É necessário levar roupa de cama, banho 
e travesseiro.
DADOS BANCÁRIOS:  Dinorá A. Gigo 
Camargo
BANCO ITAÚ: AG: 7012
CONTA CORRENTE: 04530-3
Telefones úteis: 
Coordenadora Vânia: (19) 99676-6838
Inscrições Márcia: (19) 99729-8413
Tesoureiro Dinorá: (19) 98195-4602
Diante destas boas noticias, esperamos 
que os companheiros sintam-se 
encorajados a colaborar com nosso 
informativo enviando novas matérias 
ou mesmo incentivando sua leitura 
e divulgação.
Boa leitura e continue Voltando...

ABANDONANDO O VOLANTE
Aprendi através do NAR-ANON como é importante fazer mudanças.

Um membro de Na-Anon comparecia sempre as Reuniões e,algum tempo depois, deixou de comparecer ao Grupo. 
O RG, notou a sua ausência na sala por mais de três reuniões seguidas, e resolveu visita-lo.
Nesta visita ficou sabendo que seu afastamento se deu por conta do seu familiar adicto, estava pensando em 
desistir de tudo, pois a situação piorou muito em sua casa por causa do seu familiar.
Mas com a ACOLHIDA feita pelo membro do Grupo, ele retornou e está presente em todas as reuniões e hoje 
é um SERVIDOR de confiança.
REFLEXÂO: Precisamos ter a CONSCIÊNCIA de que não só devemos ACOLHER os NOVOS, que chegam 
aos Grupos, mas também os MEMBROS ANTIGOS, nossos companheiros de reuniões, lembrando sempre 
que todos nós, que somos familiares ou amigos de adictos, muitas vezes necessitamos da compreensão que 
só um bom Grupo oferece.

O VALOR 
DE UMA 
ACOLHIDA



No dia 24 de fevereiro o Grupo Familiar Nar-Anon Santana comemorou seus 30 anos de existência.
Celebrou-se três décadas de um programa de recuperação de mútua ajuda, que vem com grande sucesso ajudando muitas famílias 
atingidas pela doença da adicção a encontrar alternativas para vivenciarem da melhor maneira possível este tipo de drama em seu lar.
Na ocasião foi realizada uma Reunião Festiva com partilhas de membros que iniciaram sua recuperação nos primeiros anos 
de existência do grupo até membros que iniciaram sua recuperação a pouco tempo. Estavam presentes mais de 50 companheiros,
 o que tornou o momento mais especial e emocionante.
Para realizar essa maravilhosa comemoração o grupo contou com a colaboração de muitos membros, sem eles com certeza não seria 
possível. Gratidão àqueles que de alguma maneira ajudaram e apoiaram. 
Dizer obrigada, às vezes, não é suficiente para agradecer a cada um e a todos aqueles que contribuíram com sua experiência, 
força e esperança, durante a caminhada desses 30 anos, assim como sua dedicação e seu tempo para essa comemoração.
Estendo-lhe minhas mãos, segure-as se precisar. 
E, obrigada por tudo!

30 ANOS
DE CAMINHADA FORÇA E ESPERANÇA.

Quando assumimos o SID SP, em 01 de Janeiro de 2019, colo-
camos como objetivo resgatar o companheirismo, como o mel-

hor instrumento para a irmandade ter expressão social. Vivemos 
um momento de esperança e de mudança em nosso pais, após um 
longo período de descredito e desesperança.
O NAR-ANON, que representa a esperança aos familiares de 
adictos, participará dessa mudança.
Prestar serviço em todos os encargos, do nosso Comitê de Área 
sempre foi motivo de satisfação, honra e responsabilidade para 
todos que assumiram esse compromisso em nosso NAR-ANON. 
Agradecemos essa oportunidade, e temos certeza de que com o 
apoio de todos os companheiros continuaremos unidos nessa es-
trada que nos conduzira ao sucesso de nossa recuperação.
Outro objetivo importante, e que acompanha os ideais da irman-
dade na divulgação e crescimento será incentivar o programa do 
site, com boa qualidade acessíveis, além da nossa irmandade, tam-
bém a todos que o visitarem

A nossa linha de trabalho será encontrar soluções, em conjunto 
para os desafios ou conflitos que surgirem em nossa caminhada e 
para isso dependendo da nossa unidade.
Vamos participar das atividades dos Distritos e Grupos estreitando 
os laços que nos une, tendo como objetivo o nosso fortalecimento 
e dinamismo da irmandade
Incentivaremos os planos de divulgação como, panfletos informa-
tivos, banner e outros materiais, a fim de que nossa irmandade 
seja mais conhecida. Para esse propósito comum, todos os com-
panheiros são sempre muito benvindos, através de suas ideias e 
sugestões.
Valorizaremos e respeitaremos os companheiros que estão co-
laborando voluntariamente com esta Diretoria.
Agradecemos o apoio incondicional de todos os membros   e com-
panheiros que junto conosco entendem que “ Nosso bem estar 
comum deve vir em primeiro lugar.”

JUNTOS, VAMOS FORTALECER 
A IRMANDADE

     E assim, nosso Domingo de Recuperação aconteceu na 
mais perfeita harmonia e repleto de emoções, e afeto.
A Tematica apresentada nos mostrou que a transformação, 
através dos nossos Doze Passos, acontece em todos os 
setores de nossas vidas. É mesmo em todas as nossas 
atividades.
 Gratidão ao Poder Superior pela oportunidade desta partilha, 
e registro que os familiares diretos do nosso adicto: pai, avó 
e  madrasta, ao participarem do Evento tiveram uma mudança 
de atitude tão positiva, que está mudando nossas relações 
familiares. 

UM DOMINGO 
DE 

RECUPERAÇÃO

      Aconteceu em  2018, e fiquei muito interessado em participar.  
Os meses que antecederam já estavam sendo de muito 
aprendizado, com minha frequência no Grupo. Sempre 
presentes nossas maravilhosas Ferramentas de Recuperação. 
O Tema tratado no Evento foi “Nar-Anon  Um programa 
de Mudanças”.
Era a primeira vez em que eu participava de um Evento.  Muita 
ansiedade de minha parte, mas os companheiros sempre 
solícitos e presentes diziam: “Calma”, “Um dia de cada vez”, “ 
Entregue-se ao Poder Superior”. E essas lembranças de 
nossos Lemas de fato me davam a Serenidade necessária.



SÓ 
POR 
HOJE

Esta semana tive uma alegria imensa, a sensação de que um milagre estava acontecendo em minha vida.
O adicto de minha vida, um familiar que não mora mais comigo, veio me visitar com a namorada.
Percebi que ele estava totalmente diferente da época em que comecei a frequentar o Nar-Anon. Boa aparência, vestes 
limpas, cabelos cortados e bem asseado. Conversamos sobre vários assuntos, inclusive os cursos que ele gostava, 
mas que havia abandonado.
Fomos todos para a cozinha e, no momento em que preparávamos o lanche, tive uma recaída violenta. Muitas dúvidas 
me atormentaram naquele instante: será que ele continua usando drogas? Muito pouco ou de vez em quando?
 A namorada, uma menina agradável, simpática, será que também usa?
Foi quando, diante daquela insanidade, recorri imediatamente ao meu Poder Superior; lembrei das ferramentas 
que aprendi no Nar-Anon e pensei: Não tenho nada com isto, a vida dele é de única responsabilidade dele e,  
Só Por Hoje, quero viver este momento maravilhoso, esta vida feliz que aprendi a viver no Nar-Anon.
 E assim reconquistei minha sanidade.

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 - 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: 

Atendimento de 2ª à 6ª das 9h às 17h

São Paulo: (11) 3227 8983 – Escritório

São Paulo WhatsApp: (11) 95937-1111

São Paulo: (11) 3311 7226 – Linha 

de Ajuda

Santos: (13) 99163 5076 

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 

sidsp50@yahoo.com.br

Em nossos agitados dia-a-dia, onde corremos sempre contra o tempo, com muitas tarefas a realizar, 
quase nem nos lembramos de nós mesmos. Uma refeição suave, uma leitura que nos faça relaxar, 
um bom papo amigo parecem ser muito distante de ser alcançado. E nossos relacionamentos 
se distanciam sem que a gente se dê conta disso. E esse tumulto e agitação internos, acabamos 
levamos conosco ao grupo.
“Com licença; desculpe; obrigado; por favor,” passam a ser palavras raras. Mas essas importantes 
palavras de consideração são aquelas que abrirão as portas para um relacionamento saudável, 
não só com outras pessoas, mas principalmente, conosco mesmo. 
 Elas trazem dentro de si uma imensa força para nos manter unidos e demonstram o nosso respeito 
com nossos semelhantes. Trazem com elas a energia da união, lembrando que para que possamos 
fazer parte de um grupo, precisamos não só receber afeto e respeito, mas também dar nosso 
afeto aos outros.
 Considerar com carinho que sempre que nos dirigimos a um companheiro, precisamos fazer isso com 
o afeto que a nossa união merece, lembrando que acolhimento se inicia com o respeito 
e a consideração que damos a todos.

Obrigado pela consideração. 

Palavras de consideração

Serviço voluntário, feito por membros de boa vontade... É gratidão, devolver à irmandade 
o que recebemos!( Passo Doze).

Consultando o livro ata de 1991, foi encontrado  informações importantes  sobre à linha de ajuda: 
Aproximadamente há 28 anos, em uma antessala emprestada por um escritório na RuaMaria Paula
 em SP, membros de boa vontade iniciaram o atendimento do Plantão Telefônico, Linha de Ajuda. 

Em agosto de 1992, uma companheira do Grupo Jardins, em uma reunião doEnar, (Escritório 
do Nar-Anon), sugeriu que alugassem uma linha telefônica para divulgar os endereços dos Grupos; 

em consciência de grupo à sugestão foi aceita pelos companheiros presentes.
Na reunião seguinte da Área SP, foi informado o primeiro número de telefone

da Linha de Ajuda,(11)227-9014..
Entre 97 a 98, quando o escritório do Enar, tornou- se  Sinasp, houve a contratação de uma secretária 

que também atendia a linha de ajuda, e já naquela época  plantonistas se reuniam uma vez por mês para
tirar dúvidas sobre o que acontecia no atendimento.

No ano de 2003 uma companheira sugeriu que seria interessante inovar esse serviço, transferindo 
as ligações para companheiros que tinham dificuldades em vir ao escritório... mais uma sugestão aceita 

e a partir dessa mudança, houve um aumento de plantonistas, 
em consequência mais ligações recebidas.

Em 2006, houve nova mudança, com a colaboração de novos companheiros,conseguimos implantar 
o atendimento na linha de ajuda no período da noite e madrugada, esse serviço permaneceu por 2 anos.

Conseguimos manter o quadro do plantão telefônico com 16 plantonistas.
Entre os anos de 2010 a 2015, o SIDSP, manteve o atendimento em dois períodos, manhã e tarde. 
Percebemos que a cada período é necessário mudanças, inovarmos para atrairmos mais familiares 

que ainda sofrem com seus dependentes químicos.
Em 30/01/2017, um companheiro deu à idéia de se implantar uma linha whatsapp que foi colocado

 em consciência de grupo e aprovada em reunião. 
Começou com 33 ligações e no momento estamos com 140 ligações.

PLANTÃO TELEFÔNICO
Inovar sempre para melhor atende-los.


