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Com a adicção, de meu familiar minha vida virou um caos. A família ficou completamente desestruturada, perdi minha identidade, deixei  
de participar de encontros sociais, sentimentos depressivos tomaram conta de mim, enfim estava doente, mas não percebia.

Procurei ajuda com psicólogos, psiquiatras (em busca de remédios). Decidi então, internar o adicto em uma clínica, o que causou também 
um caos financeiro em minha vida e de toda família. A Clínica pediu para que eu procurasse um grupo de mutua ajuda para familiares com 
o mesmo problema: O Nar-Anon.
Decidi procurar e encontrei um Grupo próximo à minha residência. Fui recebido e acolhido por um Grupo de pessoas que passavam pelo 
mesmo problema, e disseram que eu era a pessoa mais importante naquele momento. Isto me deu um conforto que ha muito tempo não 
sentia.Falaram que a adicção é uma doença (a princípio não acreditei), me apresentaram os Doze Passos, que foram adaptados do AA,
e me informaram que eu era impotente diante da situação. Pensei no que isso poderia me ajudar, porém falaram que o segredo estaria 
na próxima reunião.
Após muitas vinte e quatro horas, continuovoltando em busca deste segredo e percebi a magia que encontramos quando nos reunimos,
 a espiritualidade prospera e todos formamos uma só unidade, e ali encontramos a Paz e Serenidade que sempre buscamos.
Continuo voltando, por mim, por ter tido um despertar espiritual e servindo a irmandade, passo adiante esta maravilhosa mensagem.

O VALOR DE UM GRUPO

“A honestidade é um instrumento inestimável para o progresso no  NAR-ANON”

Antes...Quanta luta, quanta teimosia, na tentativa louca de mu-
dar meus filhos.Nunca Consegui. Sentia-me frustrada, 

fracassada, envergonhada, afinal que mãe que eu era?
Que educação tinha eu dado aos meus filhos?

Eu queria sim salvar, corrigir, seguir.Tentei controlar por todos os 
caminhos pois acreditava  finalmente que a cura dos meus famili-
ares adictos dependia só de mim. 
Afinal era eu que havia falhado como mãe. Não havia percebido 
o momento em que a adicção invadira nossa casa, nossa família 
nossas vidas. Por um longo tempo senti que tudo estava
perdido. Nossa família estava destruída, não tínhamos mais um lar.
Um dia, numa internação de um dos meus filhos, ouvi falar
 em grupos de ajuda e imaginei que se houvesse grupos pra família 
e para adictos eu deveria frequentar. Pediram para que eu 
frequentasse para que eu pudesse entender melhor a doença do 
meu filho. Procurei timidamente uma sala de Nar-Anon, na qual 
entrei e permaneci. Nunca mais sai. Que identificação eu tive.
Muitos companheiros com o mesmo problema que o meu.
A cada reunião fui entendendo que eu era incapaz de curar meus 
filhos, mas podia modificar a mim mesma. Companheiros 
me fizeram ver que eu estava tanto ou mais doente que os meus 

familiares. Era mesmo uma obsessão doentia.
Nunca o Nar-Anon sequer sugeriu que eu amasse menos meus 
entes queridos, mas sim que os deixassem decidir por si seus 
caminhos de vida, cada um deles por si e ao seu tempo. Passei 
então a cuidar da minha vida e deixei que eles cuidassem das coi-
sas positivas ou negativas que fizessem das suas. Nunca os amei 
menos e permaneci no Nar- Anon acreditando
na programação e praticando-a, com aceitação e perseverança 
acreditando que se eu não posso meu Poder Superior tudo pode, 
se eu não me colocar a sua frente. Antes era assim que eu agia, 
sendo o Poder Superior dos meus familiares amados, tentando 
fazer com que eles agissem do modo como eu entendia que de-
veria.
O Nar-Anon me ensina a cada dia e um dia de cada vez que devo 
dar um novo rumo a minha vida, mudando meus horizontes, antes 
escuros e sem graça para um novo agora povoado de força, fé e 
de esperança.
Não fico calculando os anos que tenho de Nar-Anon, pois para 
mim cada dia é um novo dia feito pelo Poder Superior como eu O 
entendo, para que eu viva com serenidade e paz. 
Avida é linda e eu hoje amo viver, Minha gratidão ao Nar-Anon 
é profunda e continuo voltando, pois descobri que funciona.

Uma vida antes
e depois do  NAR-ANON



EDITORIAL
Olá  companhe i ros!
Nesta  ed ição  cont inuamos 
t razendo conv i te  para  o 
nosso  XV Encont ro  Es tadua l 
Nar-Anon da  Área-pa ine l  de 
São  Pau lo ,  em Águas
de  L indó ia .
Traremos também 
in formações  sobre 
os  eventos  dos  D is t r i tos  e 
in formações  dos  Grupos  para 
que  todos
os  companhe i ros  possam
par t i c ipar  e  pres t ig ia r  com 
suas  presenças .
Com mui ta  a legr ia 
esa t i s fação  agradecemos 
a  todos  os  Grupos  as
cont r ibu ições  fe i t as  ao 
S IDSP,  po is  após  essas
 cont r ibu ições  foram 
suf ic ien tes  para  garant i r  as 
despesas  do  mês ,  de  nosso 
escr i tó r io .  Agradecemos, 
a inda  as  cont r ibu ições 
dos  tex tos  env iados ,  pe los 
companhe i ros ,  po is  sem e las 
es te  bo le t im não  ser ia 
poss íve l .  Os  env ios  dos 
tex tos  foram tão
 s ign i f i ca t i vos  que  c r iamos 
um banco  de  tex tos  para 
fu turased ições . 
Dese jamos a  todos  uma boa 
l e i tu ra .

Quando soube que os adictos da minha vida estavam usando drogas, meu mundo e eu 

despencamos. Não aceitei saber o que muitos já sabiam. Não aceitava aquela situação 

familiar. Minha negação eratotal. Questionei a Deus do meu entendimento o porquê aquilo 

acontecia e me empenhei a fazer tudo o que fosse possível para controlar e mudar tudo 

aquilo. Fazia tudo errado, achando que fazia o certo.

Passei anos e anos neste círculo vicioso fazendo a mesma coisa: completa insanidade de 

fazer as mesmas coisas, desejando resultados diferentes.

Nesta insanidade de controlar o incontrolável, me desliguei de mim mesma, como ouvi um 

companheiro dizer certa vez. Cansada de sofrer, roguei a Deus ajuda e encontrei uma pes-

soa que me informou sobre o Nar-Anon. Logo na primeira reunião senti que algo diferente 

poderia encontrar ali. No início pouco entendia, por conta da confusão mental, espiritual e 

física que me envolvia. Porém, continuei voltando e aprendendo e percebi que eu precisava 

mudar meus pensamentos, palavras e atitudes. Com o tempo e com o estudo do Passo 

Um, admiti minha impotência perante os adictos da minha vida. E admiti que minha vida 

estava descontrolada. A partir disso, abri minha mente para entender o que são os limites, 

estabelecendo assim o que permitirei para a minha vida, pois o que eu desejava era ser feliz. 

Hoje sei que o Nar-Anon com todas as ferramentas, tem me ajudado diariamente a focar 

em minha própria recuperação, com os Doze Passos e o Grupo, onde posso cada vez mais 

aprender a criar meus limites.

LIMITES
Tornou-se parte indispensável da minha vida.

Minha real idade mudou, hoje é outra,  eu tenho um f i lho adicto e isso vai  ser para sempre, 
f i lhos são para sempre! 
Mas aprendi no Nar-Anon que abr indo minha mente poderia vol tar a viver a minha vida 
independente das escolhas do meu f i lho, aprendi a cuidar de mim.. .
Abri  minha mente e meu coração, me esvaziei  de ant igos conceitos e preconceitos, 
concebidos ao longo de toda a minha existência e me tornei  uma nova pessoa.Mente aberta 
para aprender.  Mente aberta para f i l t rar o bom do ruim e dist inguir  entre ajudar e faci l i tar .
Mente aberta para acei tar  essa nova maneira de viver.Mente aberta para reaprender a ser 
fel iz com responsabi l idade, dedicação, coragem, sincer idade e sabedoria.  Coisas que só 
com esta maravi lhosa programação vim aprender.

MENTE
ABERTA

“Enquanto insistirmos em controlar e dirigir a vida dos outros, nossas próprias vidas estarão descontroladas.”



Ontem internamos meu garoto. Dessa vez, ele terá que ficar por seis meses, e lendo o Nar-Anon, na data de hoje o texto era 
medo. Medo de não ficar o período, medo de na visita ele ser ríspido, medo de acontecer algo no dia da visita, medo de não 
ter dinheiro, medo de perguntarem dele, medo, medo e medo.
Mas a literatura, os passos e todas as nossas ferramentas são tão maravilhosos que tem uma parte da leitura que diz: 
“cultivar minha confiança no meu Poder Superior, terei o que quero que é, uma existência equilibrada longe dos altos e baixos 
que sempre acompanham minhas preocupações e medo” simples assim. Concebo hoje um Deus maravilhoso em minha vida 
que me orienta a trocar o medo pela esperança, pela confiança e pela alegria. Substitui o medo que sentia pela fé em dias 
melhores.
Às vezes com tanto medo de resolver alguns dos meus problemas, preciso procurar resolvê-los mesmo, conversar e não 
ficar com pensamentos negativos, pois esses pensamentos é que me fazem ficar com mais medo e dessa forma acabo não 
encontrando solução, me afastando da orientação do Deus conforme eu concebo. Preciso exercitar sempre esse maravilhoso 
contato, para que possa entregar, mesmo minha vida e minha vontade aos Seus cuidados.

MEDO

Assim que cheguei ao Nar-Anon desejava aprender com 
todas aquelas pessoas que assim como eu também tin-

ham um familiar amado usuário de droga, como fazer com 
que ele parasse com tudo aquilo que me incomodava. Afinal 
minha felicidade só estaria completa se ele não fizesse mais 
uso. 
Nas primeiras reuniões houve em mim certa frustração, pois 
aqueles companheiros só falavam de seus próprios senti-
mentos, suas agonias, mas nada a respeito de como “domi-
naram” seus familiares. Mas eu continuei voltando, e com a 
frequência nas reuniões comecei a perceber que quase tudo 
que meus companheiros partilhavam, era aquilo que se pas-
sava comigo. As noites sem dormir, os cuidados com meu 
próprio corpo, que eu já não tinha,

as tentativa sem sucesso de controlar o outro.
Eu fui a princípio bem devagar, prestando cada vez mais aten-
ção àquelas falas, as partilhas sem medo dos meus compan-
heiros. Eu saia das reuniões refletindo cada vez mais, sobre 
o que tinha escutado, e sem perceber comecei eu mesmo a 
experimentar algumas mudanças em minhas atitudes. Final-
mente o programa Nar-Anon começou a funcionar em mim.
Hoje sei que as experiências de meus companheiros e suas 
forças foram fundamentais para que eu pudesse ter a minha 
própria mudança rumo à felicidade que eu tanto perseguia, 
dando ao meu familiar a liberdade de escolher sua própria 
maneira de viver.

O QUE APRENDO 
COM AS PARTILHAS?

“Os resultados não se mostram da noite para o dia, nem de uma semana para outra,
 continue voltando que funciona”

Posso beneficiar-me com sabedoria e experiências dos meus companheiros, 
para lidar com os novos desafios.

Graças a esse nosso programa, posso trocar o medo pela esperança. 

Aprendendo a viver Um dia de cada vez, descobri  uma nova maneira de ver a vida.Hoje olho o mundo com um olhar di ferente 
e hoje tenho olhos de tur ista esteja eu onde est ivere aproveito cada momento.
Hoje sorr io só em ver uma cr iança sorr i r .Meus olhos br i lham com a beleza das f lores que encontro pelo caminho e meus ouvidos 
se encantam com o cantar dos pássaros. 
Hoje agradeço cada minuto de vida, cada amanhecer e cada pôr do sol  que posso ver.
Agradeço pela oportunidade de ser fel iz,  pois hoje sei  que a minha fel ic idade não depende de ninguém além de mim mesma e que 
bom ter nas mãos essa missão de ser fel iz.

FELICIDADE



DESLIGAMENTO

Quando cheguei a uma sala de Nar-Anon, os companheiros disseram: CONTINUE VOLTANDO 
QUE FUNCIONA!
Eu tive certeza disso logo de início, desde o primeiro dia eu soube que ali era o meu lugar, era para 
mim e eu precisava continuar voltando para aprender a cuidar de mim.
Quando falei meu nome na sala soou muito estranho aquele som aos meus ouvidos, quem era eu? 
Eu era a filha, a esposa, a mãe. Tinha perdido minha identidade, ali eu estava sendo apresentada 
a mim mesma novamente, estava me reencontrando, estava achando uma versão melhor de mim.
Hoje sou eu, uma Nar-Anon em recuperação trabalhando minha Paz e a minha Serenidade e Só 
por Hoje a adicçao do meu filho não faz mais barulho em minha mente, porque só por hoje eu 
não permito.
Hoje sou eu quem falo: CONTINUE VOLTANDO QUE FUNCIONA, pois eu sou prova viva disso! 
Paz e Serenidade!

CONTINUE VOLTANDO!

Sou mãe de um adicto em recuperação e quando cheguei ao NAR ANON ainda t inha um f io de cordão umbi l ical  me l igando a ele.
Eu ainda achava que cuidar e proteger era minha obr igação, pois meu f i lho caminhava pela corda bamba da doença da adicção 
dele e eu de braços estendidos, f icava em baixo pronta para segurá- lo caso ele caísse. Quando no uso ele cavava o poço dele e 
eu f icava do lado de fora sendo enterrada por cada pá de terra chamada adicção e viv ia,  com isso pesada e cheia de dor na alma.
No Nar-Anon aprendi a separar a pessoa da doença. Aprendi a me desl igar com amor.Aprendi a me colocar de lado sem deixar que 
a doença dele me at inja,  sem deixar que a doença dele me machuque.
Hoje Vivo e deixo viver,  prat icando o Só por hoje,  seguindo minha vida,cuidando de mim, frequentando minhas reuniões e demon -
strando minha grat idão através do serviço.
Com o desl igamento minha alma f ica leve e consigo viver com Paz e Serenidade.

“Sou grato ao NAR-ANON, que me proporcionou mudanças resultantes da minha freqüência 
as salas. -FUNCIONA-“

Senti que pertencia ao grupo desde o primeiro dia, me senti acolhida, me senti amada.
Confesso que não me lembro qual foi a literatura, mas me lembro quem coordenava,  quem 

acolheu a mim e ao meu marido, me lembro dos cartazes na parede que continham os Passos, as 
Tradições e os Lemas, minha mente se deixou ficar naquelas palavras escritas.
O Passo Um dizia: “Admitimos que éramos impotentes perante o adicto - que nossas vidas tinham 
se tornado incontroláveis”.  Pensei: já fiz isso!
O Passo Dois dizia: “Viemos a acreditar que um Poder Superior a nós mesmos poderia nos devolver 
a sanidade”.
Novamente pensei: já fiz isso! E o Passo Três dizia: “Tomamos a decisão de entregar nossa vontade 
e nossa vida aos cuidados de Deus, como nós O concebíamos”. Essa era eu: também já tinha feito 
isso.Aquele era o meu lugar, me senti em casa, me senti feliz, me apaixonei por aquela programa-
ção e ainda para completar no final recebi abraços tão carinhosos e sinceros que me fizeram amar 
aquelas pessoas que chamo de família do coração. Isto sim é pertencer. Cheguei na hora certa e no 
lugar certo. Finalmente eu estava entre iguais.

PERTENCIMENTO
No final da reunião, a oração da serenidade, e os abraços dos companheiros, isto sim é pertencer. 

Nossos Distritos estão todos mobilizados para 
o crescimento de nossa Área. 

21/09 - Distrito VII – Jantar Festivo
22/09 - Distrito VI - Tema: Foco em mim mesmo.

13/10 - Distrito III - Tema: Praticando a Minha Recuperação.
 A Importância da Prática com o companheiro NAR - ANON.
09/11 - Grupo Despertar de Mogi das Cruzes – Tema: Lemas.

Aproveitamos para comemorar a reabertura da nova sala 
do Grupo Santana, no mesmo local.

Vamos prestigiar nossos eventos   

Eventos e informações da Área
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