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Editorial
As salas e paredes do Escritório Mundial de Serviço são decoradas com marcantes 

trabalhos artísticos de NA e lembranças do mundo todo. Os membros que visitam o 
escritório tiram fotografias, fazem perguntas e por vezes derramam algumas lágrimas 
ao atravessar o corredor dos Passos e Tradições, ou se deparar com o logotipo original 
do grupo dos arquivos de Jimmy K.

Mês passado, milhares de companheiros de NA conheceram o alcance mundial de 
NA através da WCNA 36 no Rio de Janeiro – “participaram” das reuniões principais da 
convenção mundial em sua própria sala, grupo de escolha ou evento. A tradicional 
ligação telefônica da manhã de domingo esteve disponível para todos celebrarmos o 
Dia da Unidade, mas este ano as quatro reuniões principais tiveram transmissão de 
áudio gratuita pela internet. A estimativa inicial é que cerca de 25.000 pessoas parti-
ciparam da convenção pessoalmente ou via internet. 

Nesta edição, captamos um pouco do Dia da Unidade e da WCNA. Porém, a história 
não para por aí: prosseguiremos com a cobertura da WCNA na edição de outubro da re-
vista,  incluindo nossa habitual coluna de fatos e números interessantes sobre a WCNA. 

Esperamos que vocês apreciem a revista, especialmente os diversos conteúdos 
adicionais da sua NA Way eletrônica. Pode ser que os artigos que vocês leiam e encon-
trem aqui inspirem perguntas, ideias e até mesmo algumas lágrimas, por compartilhar 
experiências de serviço e recuperação em NA com companheiros ao redor do mundo.

De J, Editora

Assinante eletrônico: clique aqui para conteúdo adicional.

Foto da capa: Sergio AM, São Paulo, Brasil

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

a

Revista inteRnacional

de

naRcóticos anônimos

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

World Service Office
PO Box 9999

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

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

A revista The NA Way Magazine agradece a participação de seus 
leitores. Vocês estão convidados a partilhar com a Irmandade de NA, 
em nossa publicação internacional trimestral. Enviem-nos sua expe-
riência de recuperação, sua visão sobre os assuntos de NA e temas 
da revista. Todos os originais recebidos tornam-se propriedade de 
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indivíduos, membros de Narcóticos Anônimos. As opiniões expres-
sas não deverão ser atribuídas a Narcóticos Anônimos como um 
todo, nem a publicação de nenhum artigo implica o seu endosso 
por parte de Narcóticos Anônimos, da The NA Way Magazine, ou de 
Narcotics Anonymous World Services, Inc. Se você desejar receber 
uma assinatura gratuita da The NA Way, pedimos que escreva para o 
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Anonymous são marcas registradas de Narcotics Anonymous World 
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Mais uma  
primeira vez em NA:  

Transmissão de áudio 
em tempo real

Dirigi do trabalho para casa na quinta-feira 11 de junho, como em todos os outros 
dias quentes de verão – cheguei, troquei de roupa e preparei o jantar. Então me ocor-
reu que as quatro reuniões principais da WCNA seriam transmitidas em tempo real 
este ano. A reunião de abertura estava acontecendo naquele momento. Rapidamente, 
entrei na página da transmissão e depois na minha rede social preferida. Conversei 
com amigos de NA do mundo inteiro, e juntos exploramos a tecnologia que nos trouxe 
esta experiência ao vivo pela primeira vez na história de NA. 

Escutando o partilhador, pensei nas muitas “inovações”  que presenciei ao longo 
dos anos. Afinal, eu fiquei limpo AC: “antes do computador” e “antes do celular”. Na-
quela época, era comum ver máquinas de escrever nas reuniões de serviço. Lembro da 
minha primeira reunião e do anúncio de que, pela primeira vez, NA teria sete reuniões 
na semana, e que poderíamos então fazer as 90 reuniões em 90 dias em NA. Lembro 
da minha primeira ligação de celular para meu padrinho, da minha primeira busca na 
internet por “NA” e de navegar por aquelas primeiras páginas na web. Mergulhei na 
lembrança daquela primeira NA Way Magazine que recebi pelo correio em 1984 e senti 
novamente a ligação que a revista me proporcionou com companheiros da Califórnia, 
Nebraska, Reino Unido e diversas outras irmandades em formação. Lembrei da minha 
primeira WCNA em 1984. Esta noite, haveria uma nova “primeira vez”. 

Em meu computador, fui saltando de uma publicação para a outra, em que os 
membros postavam imagens da convenção (cartazes e camisetas, a sala, as fileiras de 
cadeiras no centro de convenções e alguns rostos familiares). Eu deslizava pelas publi-
cações e mexia na conexão de áudio. Uma música latina tocava ao fundo no centro de 
convenções enquanto esperávamos. Então a reunião teve início: os típicos pedidos de 
silêncio, os típicos anúncios da convenção, como o horário de funcionamento da loja 

de material e, finalmente, aquele familiar instante de 
silêncio conhecido ao redor do mundo. 

Quando começou a contagem geográfica, senti 
realmente uma eletricidade e a WCNA decolou! Fi-
zemos a nossa própria contagem geográfica on-line 
na página da rede social: Irlanda, Tennessee, Okla-
homa, Washington, Connecticut, Califórnia, Canadá 
e muitos outros lugares! A reunião prosseguiu com 
a leitura do Livreto Branco em russo, português e 
inglês, seguida dos partilhadores internacionais. 
Somos verdadeiramente uma comunidade global de 
adictos em recuperação.

A qualidade do áudio na primeira noite não foi 
a ideal e precisava de ajustes (provavelmente um 
problema no microfone que foi acertado para as reu-
niões de sexta, sábado e domingo), porém, mesmo 
assim o nosso grupo on-line de ouvintes remotos 

Dia da Unidade 2015 — Bonner S, Washington, EUA

http://www.na.org/subscribe
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tornou-se inteiramente participante em 
nossa comunidade de NA em desen-
volvimento. Conversamos uns com os 
outros durante toda a reunião (e alguns 
poderiam criticar a troca de mensagens 
e conversas durante a reunião). Porém, 
publicar as melhores frases ouvidas, 
expressar lágrimas, gratidão e postar 
emoticons foi nossa forma de aplaudir, 
abraçar e reconhecer para nós mesmos 
que estávamos de fato conectados de 
uma forma histórica.  A tecnologia que 
nos uniu foi encarada como um incon-
veniente menor. Sabíamos que éramos 
os pioneiros: os beta testers. Alguém tinha 
que ser o primeiro. Sim, já houve muitas 
“primeiras vezes” e muitas outras virão. 
Espero que nós nunca descansemos. 
Obrigado, NA! 

Rich W, Carolina do Sul, EUA

O resultado do nosso café da manhã  
do Dia da Unidade de 2015  
da Área West Puget Sound,  
Região Washington/Northern Idaho  
em Bremerton, Washington. 

Bonner S, Washington, EUA

WCNA 36 e Dia da 
Unidade de 2015

Mahalo!
Sentados na nossa sala de estar em Maui, foi emocionante escutar o canto e sentir 

a energia do salão no Rio de Janeiro, na reunião de encerramento da WCNA 36 no 
domingo! Um grande mahalo pela transmissão de áudio ao vivo! Este ano, não pude-
mos ir à Convenção Mundial e ficamos muito tristes, mas o áudio pela internet nos 
proporcionou um sentimento de unidade! Aloha!

Sharon e Charlie Q, Havaí, EUA

Reuniões da WCNA  
com áudio on-line

Shalom, amor e abraços dos adictos em recuperação de Tzfat, Israel! Escutamos a 
reunião de domingo no Brasil em alto e bom som, enquanto observávamos um lindo 
por do sol aqui em nosso país! É incrível para nosso pequeno grupo estar conectado 
e fazer parte de uma irmandade mundial, em tempo real, sentados na varanda à beira 
de uma colina, ao entardecer. Agradecemos aos Serviços Mundiais de NA por tornar 
isso possível através do uso da tecnologia, ajudando a levar a mensagem, conectar 
pessoas ao redor do mundo e nos incluir na experiência espiritual da recuperação com 
adictos, não apenas do Brasil, mas em todo mundo! Também participamos partilhando 
com adictos em recuperação no mundo todo nas redes sociais, durante a reunião e 
depois. Aqueles que não podem pagar a viagem ou não podem se deslocar por ques-
tões de saúde ou outros motivos não precisam mais se sentir excluídos. Agora, todos 
nós podemos participar da experiência da Convenção Mundial de NA. Uau!

Adictos agradecidos em recuperação, de Tzfat, Israel

Nossa  
gratidão fala

Em Saint George, Utah, nós comemo-
ramos o Dia da Unidade com o mundo 
inteiro. Havia muitos recém-chegados 
em nosso evento, que na verdade foi 
a primeira ligação telefônica do Dia 
da Unidade que fizemos na história da 
nossa área. Alguns dos presentes nunca 
sequer tinham ido a uma convenção de 
NA (e nossa 8ª Convenção da Área Sul 
de Utah estava programada para o final 
de semana seguinte ao do Dia da Uni-
dade, então eles teriam a oportunidade 
de vivenciar a experiência em breve). O 
partilhador foi maravilhoso, assim como 
todos os demais! Tivemos um dia fabulo-

Roseanne S, Utah, EUA

http://www.wpsana.org
http://nasouthernutah.org
http://www.wnirna.org
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so compartilhando nossa liberdade com 
cerca de 70 presentes, incluindo gente 
de dois centros de tratamento.

Roseanne S, Utah, EUA

Clique aqui para informações sobre  
Material Promocional da WCNA 

Sergio AM, São Paulo, Brasil

De um mundo 
para o outro

Conheci o Nelson na Conferência 
Mundial de Serviço de 2014. Nós dois 
vendíamos material promocional no 
Mercado Mundial, para arrecadar fun-
dos para as nossas respectivas regiões. 
Ele não falava muito inglês e eu não sei 
nada de português, mas conseguimos 
trocar camisetas. Poderíamos nunca 
mais nos ver depois daquilo… Porém, 
vamos adiantar o filme um ano e pouco, 
e lá estávamos nós na WCNA36 dando 
um forte abraço ao nos encontrar nova-
mente. Com a ajuda de um aplicativo de 
tradução, ele me contou que iria partilhar 
em uma reunião, e naturalmente eu quis 
ir para ouvi-lo falar. Afinal, era a primeira 
WCNA bilíngue.

Consegui encontrar o caminho para 
a reunião certa na hora certa e lá estava 
ele, sentado diante da sala, prestes a 
começar. Tempo suficiente para mais 
um abraço. Porém, não havia fones 
de tradução naquela sala. Percebi que 
estava em uma reunião em português, 
mas sentei e escutei assim mesmo, 
sentindo muito do amor e paixão que 
ele claramente compartilhava. Chorei – e 
não foi a primeira vez naquela viagem; 
era uma Convenção Mundial, e descobri 
que é isso o que acontece por lá!

Ao final da reunião, formamos um 
círculo para rezar a Oração da Sere-
nidade. Evidentemente que também 
não foi no meu idioma, então eu fiquei 
apenas escutando. O volume da pai-
xão multiplicou-se por todas as vozes 
naquela sala. Foi de arrepiar todos os 
pelos do meu braço – simplesmente in-
crível. Chorei novamente. Amei a minha 
primeira Convenção Mundial de NA e 
quero continuar voltando.

Roger S, Christchurch, Nova Zelândia

A recuperação existe realmente
Minha gratidão aos companheiros da Reunião do Recreio. Após me perder procu-

rando por uma reunião, pedi informações a um casal de jovens. Para minha sorte, a 
moça falava francês e disse para eu olhar para trás. Finalmente, ao olhar para o prédio, 
vi um cartaz de Narcóticos Anônimos. Fui muito bem recebido – como só acontece 
em uma sala de NA! 

Não compreendi o que os membros diziam, a não ser quando alguém se ofereceu 
para traduzir. Porém, senti a paixão e sede de recuperação características de qualquer 
adicto em qualquer lugar. A reunião durou mais de duas horas. Sim, vocês estão lendo 
direito. Todos os companheiros puderam falar. Melhor ainda, um membro passava pela 
sala diversas vezes durante a reunião oferecendo café, água e biscoitos. Uau!

Quando chegou a minha vez de partilhar, um companheiro que falava francês 
traduziu. Por fim, juntei-me a um pequeno grupo de companheiros após a reunião 
para comer tapioca, uma comida típica dessa região do Brasil, e depois voltei para o 
meu apartamento. Aos companheiros da Reunião do Recreio: Obrigado por este belo 
presente. Merci pour ce beau cadeau. Thanks for this beautiful gift. 

Alain F, Quebec, Canadá

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/conference
www.na.org/wcna
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Fotos da WCNA e Dia da Unidade:  
Agradecemos aos membros de Belém e São Paulo, Brasil; 

Buenos Aires, Argentina;  Califórnia, Utah e Washington, EUA; 
e Hertfordshire, Reino Unido

WCNA 36 – Rio de Janeiro, Brasil
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Amor incondicional

Quando cheguei à Irmandade de NA, todas as mi-
nhas intenções e motivações eram erradas. Eu só 
queria saber como usar sem sofrer as consequên-

cias de ser posto para fora pela minha mãe e meus filhos, 
que não me queriam perto deles nem dos meus netos. Eu 
tinha raiva deles, mesmo sabendo que eu era um adicto 
e que, não só minha vida estava fora de controle, como 
também tornava as suas vidas incontroláveis. Eu não regis-
trava isso em minha mente, a princípio, por causa da raiva e 
negação à qual eu estava preso. Acreditava seu eu mesmo 
a única pessoa que estava machucando, que o dinheiro 
gasto era meu e eu poderia fazer o que quisesse com ele. 

Fui à minha primeira reunião, sentei no fundo da sala, e 
por pouco não me virei de costas para os outros porque não 
conhecia ninguém, não era como eles e estava com medo. 
Quando chegou a hora de receber minha ficha branca, eu 
me apresentei como adicto – e, sem hesitar, retornei ao meu 
assento no canto da sala. Um dos adictos em recuperação 
percebeu o medo em meu rosto e se levantou, veio até mim 
e me pegou pela mão como se eu fosse uma criança. Ele 
me levou até um assento ao lado do seu, em uma mesa 

junto com outros membros, e sussurrou: “Você não precisa ficar sozinho, nunca mais”. Aquilo foi muito importante para mim e, 
sem compreender a razão na época, comecei a sentir que fazia parte de alguma coisa.

Na noite seguinte eu fui à minha segunda reunião, que levou embora o meu medo. Quando entrei na sala, um adicto me pegou 
na porta e me deu um abraço que jamais esquecerei e que até hoje dou valor. Ele me abraçou com muita força, bateu nas minhas 
costas e disse: “Vai ficar tudo bem”. Lembrando que eu não queria ser abraçado dessa maneira por um homem. Tentei me afastar 
algumas vezes, mas ele não me soltou. Acho que sentiu que eu estava com medo e, até hoje, acredito que ele espremeu aquele 
medo para fora de mim.

Não compreendi naquele momento, mas foram aqueles dois adictos que me deram a esperança necessária para continuar voltan-
do. Quando lhes perguntei por que fizeram aquilo e o que queriam de mim, os dois responderam que alguém havia feito o mesmo 
com eles, que queriam apenas que eu permanecesse limpo e algum dia retribuísse o gesto a um recém-chegado amedrontado. Hoje 
eu faço o mesmo com os recém-chegados, retribuindo aquilo que recebi de graça. É esse amor incondicional que entendo daquele 
ditado: “Iremos amar você até que você consiga amar a si próprio”. 

Tommy A, Pensilvânia, EUA

http://www.na.org/subscribe
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Meu Poder 
Superior

Existem muitas teorias que tentam 
definir o que é um Poder Superior. Não 
acredito que valha a pena decifrar o 
que é ou deixa de ser esse poder. O que 
acredito ser importante no processo de 
recuperação é simplesmente aceitar, 
como indicado no Segundo Passo: que 
ele me ama, cuida de mim e tem mais 
poder do que eu. 

Dizer que o Poder Superior me ama 
significa que ele me permite aceitar a 
mim mesmo, às pessoas, circunstâncias 
e situações como são, sem julgar ou 
tentar modificá-las ou adaptá-las aos 
meus desejos pessoais.

Dizer que cuida de mim significa 
despertar o meu desejo de fazer coisas 
melhores por mim, de me interessar 
pelos outros (mesmo quando têm ma-
neiras diferentes de agir, pensar e viver 
do que eu), e de usar o meu tempo para 
deixar o mundo um pouco melhor para 
as pessoas queridas. 

Dizer que ele é maior do que eu signi-
fica um Poder Superior suficientemente 
vasto para me levar a um nível de pen-
samento e ação, tal que, mesmo sendo 
contra a minha natureza, sou levado a 
agir com base em decisões inspiradas 
por um julgamento sadio.

Embora eu não o tenha definido, o 
Poder Superior trabalha através de mim 
de várias maneiras que me conduzem a 
um bem-estar duradouro, ao bem-estar 
daqueles à minha volta e do mundo 
inteiro. Consequentemente, o meu 
Poder Superior atua sem que eu pense 
nele quando ajo de forma espontânea, 
autêntica e generosa.

Jesus G, Coahuila, México

A rendição flui
Olá, eu sou Seyed, um adicto do Irã. Estou limpo há oito anos, onze meses e 19 

dias, só por hoje. Houve momentos em que usei para viver e vivi para usar, mas isso 
mudou muito. Minha vida não é mais usar, e nossa Irmandade me conduz através da 
prestação de serviço. Quando presto serviço, respiro e sinto o perfume da minha nova 
vida, que é um presente. Não sonho mais, porque hoje vivo os meus sonhos. Para 
mim, prestar serviço a NA é render a minha vontade. Acredito que, em uma Irmandade 
como a nossa, não há nada de errado com a rendição; na verdade, rendição é o certo 
para nós. Podemos confundir rendição com cansaço ou fraqueza, mas a rendição flui 
quanto agimos de acordo com os nossos princípios em vez de agir pelo nosso ponto 
de vista ou vontade. Meu serviço é a rendição do meu ponto de vista e da minha 
vontade. Amo vocês e amo NA!

Seyed N, Bandar Abbas, Irã

Em recuperação
A área Katmandu foi gravemente atingida por um terremoto de 7.8 de magnitude, 

que nos sacudiu inicialmente no dia 25 de abril de 2015. Desde então, tivemos suces-
sivos abalos secundários – foram mais de 4.000 até o final de junho.

Estávamos no escritório do CSA participando da última reunião da nossa convenção 
quando o primeiro terremoto nos atingiu. Sofremos apenas ferimentos leves. Porém, 
por causa dos estragos do terremoto, não foi possível sediarmos a convenção que 
estava programada para 1-3 de maio de 2015. Como a maior parte das despesas já 
havia sido paga, perdemos muito dinheiro. 

Antes do terremoto, tínhamos 23 reuniões de NA semanais em Katmandu, mas agora 
temos apenas doze, sendo que a maioria das reuniões é externa porque os prédios 
onde nos reuníamos foram destruídos. Com a chegada da temporada das monções, 
talvez não seja possível nos reunir na rua, por isso, cairemos para umas seis ou sete 
reuniões semanais de NA. Nossos serviços de H&I também foram suspensos desde o 
terremoto e não temos conseguido concluir os projetos dos nossos comitês de serviço 
de área. Apesar dessas dificuldades, nossa esperança ainda está viva e somos profun-
damente gratos aos companheiros de todo o mundo que nos apoiaram, contribuíram 
e estiveram conosco em seus pensamentos e preces.

Suyash R, Katmandu, Nepal
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Pesquisa da Irmandade 2015 
A cada dois anos procuramos reunir dados sobre nossos membros, e chegou a 
hora de fazer essa pesquisa! Algumas pessoas poderão perguntar por que 
queremos tais informações e como pretendemos utilizá-las. Um dos objetivos da 
“Visão para o Serviço em NA” é que nossa irmandade seja percebida como um 
“programa de recuperação viável”. Com a participação de membros de diversos 
países na convenção mundial do Rio de Janeiro, juntamente com as respostas de 
companheiros do mundo todo em suas próprias localidades, teremos a 
oportunidade de mostrar que somos, de fato, um recurso de recuperação viável 
e respeitável para a sociedade. Apresentando-nos desta forma, podemos 
oferecer esperança de que mais pessoas se recuperem também. Pedimos a 
todos os companheiros que divulguem a Pesquisa da Irmandade para seus 
amigos. Gostaríamos de contar com a participação do maior número possível de 
membros de NA de todo o mundo. 

 1a. País de residência (Marque apenas uma resposta) 
a.  Brasil
b.  EUA
c.  Canadá
d.  Reino Unido
e.  Argentina
f.  Uruguai

g.  Rússia
h.  Outro: ____________________________

1b.  Estado/Província onde reside (se aplicável) 
___________________________________ 

2. Sexo
a.  Masculino
b.  Feminino
c.  Outro: ____________________________

3. Idade ______ anos

4. Etnia
a.  Negro (ou afrodescendente)
b.  Branco (caucasiano; ou eurodescendente)
c.  Latino, Hispânico
d.   Asiático (incluindo subcontinente Indiano e ilhas 

  do Pacífico) 
e.  Nativo, Indígena
f.  Multirracial

g.  Outra: ____________________________

5. Nível de escolaridade concluído
a.  Ensino secundário
b.  Ensino profissionalizante/Escola técnica
c.  Graduação universitária
d.  Pós-graduação
e.  Nenhuma das respostas acima

6a.  Situação profissional (Marque apenas uma resposta) 
a.  Dono de casa (avance até o nº 7a)
b.  Empregado em horário integral
c.  Empregado em meio expediente
d.  Aposentado (avance até o nº 7a)
e.  Desempregado (avance até o nº 7a)
f.  Estudante

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/survey
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6b.  Ocupação principal (Marque apenas uma resposta) 
 a.   Gerente/administrador 
 b.   Educador   
 c.   Profissional de saúde/tratamento  
 d.   Profissional de tratamento da adição 
 e.   Outros setores (governo, finanças, etc.) 
 d.   Técnico/profissional de TI 
 g.   Vendas/marketing 
 h.   Artista/artesão/comerciante 
 i.   Operário/indústria de serviços 
 j.   Funcionário administrativo 
 k.   Indústria de transportes 
 l.   Outras (inclusive trabalhador autônomo) 

 7a.  Você tem padrinho ou madrinha no momento? 
 a.   Sim 
 b.   Não 

 7b.  Possui algum afilhado ou afilhada? 
 a.  Sim 
 b.   Não 

 8.      Quais são seus atuais compromissos de serviço  
em NA?  (Marque todas as respostas aplicáveis) 

 a.    Hospitais e Instituições (H&I) 
 b.  Informação ao Público/Relações Públicas (IP/RP) 
        e/ou Linha de Ajuda  
 c.   Reunião (secretário, tesoureiro, manutenção, etc.) 
 d. Serviço de Área 
 e.  Serviço Regional  
 f.  Serviços Mundiais 
 g.  Nenhum 

 9.   Qual sua frequência habitual às reuniões de NA?  
(Marque apenas uma resposta) 

    Semanal:  _______ vezes 
    Mensal: _______ vezes 

   Anual:    _______ vezes 

10a.  Frequenta reuniões de outras irmandades  
             de doze passos?  
 a.   Sim (Avance até o nº. 10b)  
 b.   Não (Avance até o nº 11)  

10b. Quais as irmandades de doze passos que você 
frequenta? (Marque todas as respostas aplicáveis)  

 a.   AA 
 b.   CA 
 c.   GA 
 d.   OA 
 e.   Nar-Anon 
 f.   Al-Anon 
 g.   Outra: _________________________________ 
 
 11.  Algum familiar seu participa de programas de 

recuperação de doze passos? 
 a.   Sim 
 b.   Não 

12a. Qual foi a droga PRINCIPAL que você usou? 
(Marque apenas uma resposta) 

 a.   Álcool  
 b.   Cannabis (maconha, haxixe, etc.) 
 c.   Cocaína 
 d.   Crack 
 e.   Ecstasy 
 f.   Tranquilizantes (Rivotril, Valium,Frontal, etc) 
 g.   Alucinógenos (LSD, PCP, etc.) 
 h.     Inalantes (cola, óxido nitroso, etc.) 
 i.   Entorpecentes (heroína, morfina, etc.) 
 j.   Opioides (oxicodona, fentanil, Vicodin, etc.) 
 k.   Estimulantes (anfetamina, metanfetamina, etc.) 
 l.   Metadona/Buprenorfina 
  m.     Medicação prescrita    
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12b. Quais drogas você usou regularmente em 
qualquer época? (Marque todas as respostas 
aplicáveis) 

a.  Álcool
b.  Cannabis (maconha, haxixe, etc.)
c.  Cocaína
d.  Crack
e.  Ecstasy
f.  Tranquilizantes (Rivotril, Valium,Frontal, etc)

g.  Alucinógenos (LSD, PCP, etc.)
h.  Inalantes (cola, óxido nitroso, etc.)
i.  Entorpecentes (heroína, morfina, etc.)
j.  Opioides (oxicodona, fentanil, Vicodin, etc.)

k.  Estimulantes (anfetamina, metanfetamina, etc.)
l.  Metadona/buprenorfina

m.  Medicação prescrita
n.  Outra:  _____________________________

 13. Qual a data em que ficou limpo?

_______ ________ _________ 
Mês Dia Ano 

14. Quando assistiu à sua primeira reunião de NA?

__________ __________ 
Mês Ano 

15a.  Alguma vez voltou a usar drogas depois de 
    ingressar em NA? 

a.  Sim (Avance até o nº.15b)
b.  Não (Avance até o nº.16)

15b.  Quantas vezes você recaiu?______ 

15c.  Na época da(s) recaída(s), você estava (Marque 
todas as respostas aplicáveis): 

a.  Frequentando reuniões ativamente
b.  Mantendo contato com o padrinho ou madrinha
c.  Prestando serviço a NA

 16. Assinale as três entidades que mais influenciaram 
a sua decisão de ir à primeira reunião de NA
(Marque apenas três respostas)

a.  Membro de NA
b.  Literatura de NA
c.  Serviços de NA (H&I, anúncios, linha de ajuda)
d.  Instituição penal
e.  Membro de Nar-Anon
f.  Membro ou grupo de AA

g.  Instituição de tratamento/aconselhamento
h.  Familiares
i.  Amigo ou vizinho não-membro de NA
j.  Profissional de saúde

k.  Ordem judicial/tribunal de drogas
l.  Agente de condicional

m.  Empregador ou colega de trabalho
n.  Jornal, revista, rádio ou TV
o.  Religioso
p.  Conselheiro escolar, professor ou administrador
q.  Outro:_____________________________ 

17. Quais fatores influenciaram para que você quisesse
permanecer em NA?
(Marque todas as respostas aplicáveis)

a.  Identificação com os membros da reunião
b.  Receptividade e apoio do grupo
c.  Padrinho/madrinha
d.  Literatura de NA
e.  Compromissos com o serviço
f.  Outros membros de NA

g.  Eventos de NA
h.  Outro:____________________________

18. Qual a importância da sua primeira reunião de
NA para que você ficasse e permanecesse limpo?
(Em uma escala de 1 a 5, sendo que 1 significa
“nenhuma” e 5 “grande”; favor marcar sua
escolha com um círculo)

1      2     3 4    5 

    nenhuma   grande 

http://www.na.org/subscribe
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19. Antes da sua recuperação em NA, você estava… 
(Marque todas as respostas aplicáveis)

a.  Empregado?
b.  Em condições de manter sua própria residência?
c.  Em condições de sustentar sua família?
d.  Conseguindo manter relações familiares?
e.  Em condições de manter compromissos

    e relacionamentos íntimos? 
f.  Nenhuma das respostas acima

20. Depois que chegou a NA, quais foram as áreas da
sua vida que melhoraram? (Marque todas as
respostas aplicáveis)

a.  Moradia estável
b.  Emprego
c.  Progresso nos estudos
d.  Relações sociais
e.  Relacionamentos familiares
f.  Diversões/Interesses

21a. Você toma atualmente alguma medicação 
prescrita? 

a.  Sim
b.  Não
c.  Prefiro não responder

21b. Qual o motivo da medicação? 
(Marque todas as respostas aplicáveis) 

a.  Problemas de saúde mental (depressão,
ansiedade, distúrbio bipolar, etc.) 

b.  Problema médico de curto prazo (cirurgia, fratura,
    tratamento odontológico, etc.) 

c.  Doença crônica (Hepatite C, HIV, câncer, etc.)
d.  Substituição de drogas (metadona,

    buprenorfina, Suboxone etc, usadas para tratar a 
adicção)

e.  Manutenção clínica de problemas de saúde
 (pressão arterial, tireoide, reposição hormonal, 
 etc.) 

f.  Outro:____________________________________ 

Contamos com sua ajuda para enviar por e-mail o link das versões on-line, ou na distribuição 
de cópias impressas da pesquisa aos seus amigos de NA, na coleta das respostas e envio por 
correio ou fax para nós. Para responder à pesquisa on-line até 4 de outubro de 2015, acesse   

www.na.org/?ID=2015-survey 

O prazo para envio por correio ou fax vai até 15 de setembro de 2015.

www.na.org/survey
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Traditions Book

Project

Traditions Book

Project

É preciso haver o 
envolvimento de  
toda a Irmandade  

na criação da melhor 
literatura de NA possível!

Anunciados os 
prazos para revisão 

e comentários!
Tradições Sete a Dez  
31 de agosto 2015

Tradições Onze a Doze ao fechamento 
30 de setembro

Para maiores detalhes, acesse   
www.na.org/traditions.

Notícias do projeto de Tradições
Estamos dando prosseguimento ao nosso trabalho no Projeto de Tradições, sendo 

a mais recente atividade o lançamento do último lote de material para revisão. As Tra-
dições Sete a Dez ficaram disponíveis no final de maio e as Tradições Onze, Doze e a 
conclusão do livro foram distribuídas em 1º de julho. As minutas e os outros materiais 
podem ser encontrados em www.na.org/traditions (acesso através de dispositivos 
móveis em http://m.na.org/traditions).

As minutas e o cronograma
Em função do ambicioso cronograma do projeto, decidimos lançar o terceiro lote 

de capítulos em duas etapas sobrepostas. Isto nos proporcionará um pouco mais de 
tempo para preparar os capítulos finais para revisão, e permitirá também que os gru-
pos locais de revisão de literatura tenham um tempo a mais para avaliar as minutas. 
Estamos impressionados com o trabalho e a dedicação de todos à leitura dos textos 
e envio de comentários e sugestões. Obrigado.

O prazo para envio de sugestões para as Tradições Sete a Dez vai até  
31 de agosto. O prazo para as Tradições Onze, Doze e a conclusão encerra-se 
no dia 30 de setembro.

Como sempre, pedimos encarecidamente que nos enviem as sugestões o mais cedo 
possível. Não é preciso esperar até concluir a leitura do lote completo; na verdade, 
preferimos receber um capítulo de cada vez (ou até mesmo uma seção de cada vez). 
Quanto mais cedo recebermos os comentários, mais tempo teremos para incorporar 
suas ideias ao texto revisado. De acordo com os procedimentos da conferência, a 
versão para aprovação será publicada em novembro de 2015. O material será um 
adendo do Relatório da Agenda da Conferência (CAR).

Contando com as duas partes do período de revisão e comentários, teríamos no 
total cerca de quinze semanas para a revisão de sete capítulos (Tradições Sete a Doze 
e uma seção de conclusão). Isto significa a programação de um workshop a cada duas 
semanas, caso vocês revisem uma tradição de cada vez, ou um workshop mensal para 
quem fizer duas tradições por evento. Planejando o cronograma com antecedência 
e pedindo aos membros que leiam o material antes do workshop vocês podem ajudar 
a tornar mais eficiente o estudo dos textos e recolhimento de sugestões para nos 
apresentar.

Agradecemos mais uma vez a todos pela participação.

Participe do fórum de discussão do projeto: 
http://disc.na.org/trads

Os detalhes completos do projeto, inclusive materiais 
para ajudá-los no encaminhamento de sugestões, podem 

ser encontrados em 
www.na.org/traditions. 

Comentários e sugestões de membros do mundo todo são agrupados, 
categorizados e incorporados ao livro.

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/traditions
http://m.na.org/traditions
http://disc.na.org/trads
http://www.na.org/traditions
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Desenvolvimento da Irmandade
Dias de Aprendizado de Serviço na Europa

Saudações do Grupo de trabalho dos Dias de Aprendizado de Serviço na Europa! 
Aqui estamos nós, após nosso primeiro evento, que há 20 anos a EDM sonhava realizar. 
No final, para que isso acontecesse, foi necessária apenas uma proposta de criação 
do grupo de trabalho. O grupo de trabalho foi composto por membros da Alemanha, 
Suécia, Finlândia, Croácia e Israel. Durante um ano e meio, realizamos reuniões virtuais 
para planejar todo o evento, e estamos atordoados e surpresos com os excelentes 
resultados alcançados. 

Companheiros de 31 países e 28 regiões/localidades de NA se reuniram desta 
maneira pela primeira vez para compartilhar sua experiência, força e esperança. Foi 
simplesmente lindo – verdadeiro desenvolvimento da irmandade, realmente...que é a 
razão de ser da EDM (sigla da Reunião dos Delegados Europeus)!

Queremos agradecer a todos vocês que compareceram e contribuíram para o suces-
so do evento, e pelo apoio que recebemos do restante da nossa Irmandade mundial 
em nossa jornada. Durante os Dias de Aprendizado de Serviço na Europa, estivemos 
conectados através de videoconferência on-line com o workshop de relações públicas 
da Convenção do Norte da Califórnia, e essa conexão direta nos enche de gratidão. 

Realizamos o desenvolvimento da irmandade de uma forma mais ampla, sem qual-
quer precedente. Estamos ansiosos para saber qual o efeito que o evento terá em 
todas as localidades de NA e na nossa zona. Esperamos que os delegados queiram 
ver o evento acontecer novamente, e que haja membros dispostos a sediar e planejar 
um novo encontro.

Fizemos história e temos orgulho porque fomos abençoados por fazer parte do 
evento! Em nome do Grupo de trabalho do ESL 2015, agradecemos pela oportunidade 
de servir!

Udo B, Alemanha, e Veronica B, Suécia 
Coordenadores do ESL

ESL ESH
Acabei de vivenciar três dias fora de série em Berlim! Primeiro, gostaria de agradecer 

aos coordenadores, uma vez que a organização do evento levou cinco anos. Tivemos 
31 países e 28 regiões/localidades envolvidas. Contamos com a participação de três 
membros da Conferência Mundial de Serviço ao longo do final de semana. Todas 

as pessoas agregaram muita experiência, força e esperança 
através do seu serviço a NA. Eu estava envolvido com de-
senvolvimento da irmandade no Reino Unido, e nosso grupo 
apresentou um workshop sobre apadrinhamento à distância. 
O Desenvolvimento da Irmandade no Reino Unido iniciou o 
serviço no país e achamos que a experiência seria útil para 
outras localidades de NA que estão se estabelecendo, e para 
áreas sem muita experiência local de apadrinhamento. Houve 
workshops sobre formação de grupos de escolha melhores, 
sobre as Propostas do Sistema de Serviços, H&I, Doze 
Conceitos de NA, nossos Serviços Mundiais e muitos outros. 
Nunca fui a um evento onde sentisse tamanha amizade, pai-
xão intensa e compromisso. A unidade foi assombrosa. Este 
evento torna o serviço atrativo, e acredito que todos nós 
levaremos um pouco do ESL  ESH de volta para nossos países!

Ade O, Weymouth Dorset, Reino Unido

http://www.edmna.org/fellowship-development/learning-days.html
http://www.edmna.org
http://www.na.org/conference
http://ukna.org
www.na.org/idt
www.na.org/servicesystem
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Unidade de  
NA fortalecida

Faltavam apenas três semanas para a 
primeira edição dos Dias de Aprendizado 
na Europa quando o CSR decidiu que 
eu deveria ir a Berlim, e eu sussurrei: 
“Tenho medo; não me atrevo”. Achei que 
muitas cobranças e expectativas seriam 
colocadas sobre os meus quatro anos 
de recuperação, em meio a todos aque-
les “gigantes do serviço” de NA. Então, 
quando cheguei ao local do evento, tudo 
ficou bem de imediato. Meu coração e 
mente ficaram repletos de companhei-
rismo e unidade.

Meu sentimento de pertencer nunca 
foi tão forte em recuperação, e meu 
Poder Superior amoroso me mostrou a 
cada minuto como NA funciona quando 
um adicto ajuda outro adicto. Foram dois 
dias e meio recebendo e compartilhando 
com muita vitalidade!

Certamente, trouxe comigo um te-
souro de conhecimento e experiência: 
como trabalhar as Tradições, suporte 
aos grupos, H&I e RP, processo de deci-
são por consenso, e mais. Mas, acima de 
tudo, eu me conectei. Trouxe para casa 
os abraços de adictos em recuperação 
pelo mundo afora. Foi uma experiência 
de humildade, ao mesmo tempo, avassa-
ladora, da qual saí com uma consciência 
fortalecida da unidade NA, com o ser-
viço amoroso prestado para o Comitê 
Regional de Serviço de NA-Holanda.

Thon H, Haia, Holanda

Aprendendo sobre os dias de aprendizado
Em 2013, nossa equipe de relações públicas sonhou em realizar um evento de dias 

de aprendizado no Egito. Destinamos dinheiro a esse projeto em nosso orçamento, 
mas não pudemos dar prosseguimento porque não sabíamos como fazê-lo. Precisá-
vamos aprender a planejar e sediar o evento, e também percebemos que este tipo de 
encontro precisa contar com uma maior colaboração, e não apenas com os esforços 
da equipe de RP. Logo após ser eleito coordenador do comitê de RP, ouvi falar dos 
Dias de Aprendizado de Serviço europeu em Berlim e tive a sorte de participar desse 
incrível evento. Fui para Berlim, disposto a realizar o sonho de aprender a organizar os 
dias de aprendizado no Egito. Descobri que o evento era simples, e percebi a beleza 
em sua simplicidade. O que me tocou realmente foi o amor e a nossa proximidade uns 
dos outros, mesmo não falando a mesma língua. Partilhamos nossos pensamentos e 
conseguimos nos entender, apesar da barreira do idioma. Mesmo estando a mil milhas 
de distância, eu me senti em casa. Retornei para o Egito trazendo o sonho comigo. 
Tivemos uma discussão produtiva, compartilhamos o que foi aprendido no ESL, e 
estamos planejando para breve os Dias de Aprendizado no Egito.

Ahmed E, Cairo, Egito

Concurso de legendas
Esta é a sua chance de participar da The NA Way Magazine de uma maneira inteira-

mente nova. Escreva uma legenda para esta história em quadrinhos, envie para nós, 
e você será magicamente incluído em nosso concurso de legendas. Escolheremos a 
melhor (e talvez algumas outras mais), para publicação em uma próxima edição da 
revista. Seu prêmio será a satisfação de ver seu nome na The NA Way!

Envie sua participação 
para o e-mail naway@
na.org com o assunto “Ba-
sic Caption Contest”, e não 
deixe de incluir no corpo do 
e-mail o seu nome e o lugar 
de onde você é. 

Pedimos a atenção de todos os editores de boletins e comitês.
Sua área ou região publica um boletim?

Gostaríamos de ser informados e adicionados  
à sua lista de e-mail ou de correspondência!

naway@na.org
The NA Way Magazine; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409

http://www.na.org/subscribe
mailto:naway@na.org
mailto:naway@na.org
http://www.na-holland.nl/public/
http://naegypt.org/en
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Vejam só!
Pedimos às comunidades de NA que nos enviem fotografias de seus locais de reunião. 
Desculpem, mas não podemos publicar fotos em que apareçam membros de NA. Conte-
-nos o nome do grupo ou evento, sua localização, há quanto tempo existe, seu formato 
ou tradições especiais, e o que faz com que ele seja único na sua comunidade de NA.

Grupo Happy Mondays 
Nosso grupo de escolha de NA foi formado por desespero e boa vontade, depois 

que um companheiro da nossa área recaiu e acabou internado em um hospital para 
doentes mentais. Ele suplicou para que a equipe do hospital conseguisse uma pe-
quena sala para tentar formar uma reunião. Devido à sua persistência e boa vontade, 
e embora ele estivesse internado na época, nos cederam uma pequena sala durante 

uma hora todas as segundas-feiras à noite. 
Cinco membros, incluindo nosso companheiro internado, 

comprometeram-se a servir no grupo por três meses para que 
a reunião pudesse ser iniciada. Hoje, esse grupo tem mais de 
30 presenças regulares e já funciona há quatro anos. É um dos 
grupos mais fortes da minha área, a Chiltern and Thames 
Valley. Em troca do uso da sala, fazemos uma doação todos 
os meses ao hospital.

Temos um formato exclusivo que inclui dez minutos no 
início da reunião para membros que usaram ou estão pensan-
do em usar, ou para qualquer pessoa que tenha necessidade 
extrema de partilhar alguma coisa. Também utilizamos varetas 
com princípios espirituais, que ficam escondidas debaixo de 
um pano. O secretário escolhe um companheiro para pegar 
uma das varetas de princípios, e nós tentamos partilhar a 

respeito daquele princípio.
Meu amado grupo de escolha chama-se Happy Mondays (Segunda-feira Feliz). Nós 

nos reunimos às 19:30 h em um hospital para doentes mentais em Oxford, no Reino 
Unido. Nós nos recuperamos e partilhamos com amor, afeição, abraços e refrescos. 
Se algum dia você estiver nas proximidades de Oxford, venha confraternizar conosco 
e vivenciar a essência do amor de NA e o espírito do meu grupo de escolha, o Happy 
Mondays.

Pete A, Oxford, Reino Unido

http://ukna.org/committee/area-chiltern-thames-valley
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Centro de serviços
Esta seção visa aumentar a conscientização sobre alguns dos recursos de 

serviço de NA e como eles podem ajudar os servidores de confiança, grupos e 
corpos de serviço. Destacaremos alguns deles aqui na The NA Way, juntamente 
com os links de acesso a recursos adicionais. 

O que são SPs?
Os panfletos de serviço, ou SPs, são recursos elaborados pelo Quadro Mundial 

(conforme determinação da Conferência Mundial de Serviço de 2006) para uso 
pelos grupos, corpos de serviço e servidores de confiança. Embora os SPs não 
devam ser lidos nas reuniões, eles poderão ser expostos na mesa de literatura do 
grupo para os membros interessados.

Princípios e liderança no serviço de NA enfatiza a importância da liderança 
de NA efetiva. Também aborda de que forma os princípios de NA são aplicados no 
serviço, as qualificações e qualidades dos líderes efetivos, como nossos corpos 
de serviço podem atrair e incentivar lideranças, e como selecionamos e apoiamos 
nossos servidores de confiança. 

Possivelmente, o papel mais importante de um líder efetivo é ser um exemplo de nossos prin-
cípios em ação. Nossos líderes demonstram humildade, por exemplo, ao seguir as diretivas da 
consciência do grupo tal como estabelece a Segunda Tradição. Eles personificam a integridade e 
responsabilidade requeridas nos Conceitos Cinco e Oito, ao nos manter informados das tarefas a 
eles atribuídas. Demonstram a integridade e anonimato requeridos na Décima Segunda Tradição 
quando são consistentes na aplicação dos nossos princípios, sejam quais forem as circunstâncias.

Leia e compartilhe estes boletins recentes sobre a literatura de NA:

Direitos autorais e literatura de Narcóticos Anônimos
Consciência de grupo e literatura de NA

Clique aqui para acessar a mais recente linha do tempo da literatura de NA

A profundidade do conhecimento pessoal que temos do processo de recuperação  
é nosso maior recurso e nosso maior tesouro. Compartilhamos esse tesouro nas reuniões,  

nas celebrações, durante o café e na nossa literatura.

Viver limpo: A jornada continua, Prefácio

Nossa literatura de NA 

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/servicemat
www.na.org/fipt


18  The NA Way Magazine  – Português

O calendário on-line de na.org e o da The NA Way Magazine estão disponíveis para que grupos e corpos de serviço de NA registrados 
junto aos Serviços Mundiais compartilhem informações sobre eventos de múltiplos dias. Normalmente, os eventos que ocorrem 
entre as datas de publicação da NA Way são divulgados de acordo com a programação abaixo. Para incluir ou acessar detalhes 
dos  eventos, acesse www.na.org/events.

Aviso importante: Para nos adequar às novas leis de privacidade, a partir 1º de abril de 2015 não será possível publicar dados 
pessoais de contato nos calendários on-line e da NA Way Magazine. No entanto, podemos divulgar o endereço de e-mail e/ou site 
do evento ou do grupo de NA, área, região ou zona, desde que registrados junto ao NAWS. Além disso, a pessoa que encaminhar 
as informações do evento deverá assinalar que leu e concorda com nossa Política de Privacidade, para que ocorra a ativação do 
evento em nosso calendário. 

Edição Eventos Em Prazo para Envio

abril 10 de abril – 31 de julho 15 de janeiro
julho 1 de agosto – 31 de outubro 15 de abril
outubro 1 de novembro – 31 de janeiro 15 de julho
janeiro 1 de fevereiro – 30 de abril 15 de outubro

Brasil
Maranhão 11-13 Sep; Upaon-Acu Area Convention 7; Stefem, 
Colonia de Ferias do Sindicato dos Ferroviarios, Aracagy, Sao Luis; 
(98) 82182987
Rio Grande do Sul 11-13 Sep; Brazil Sul Regional Convention 5; Hotel 
Serra Azul, Gramado; www.naconvencaogramado.com

Canadá
Alberta 9-11 Oct; Al-Sask Regional Convention; Lacombe Memorial 
Centre, Lacombe; www.alsaskrsc-na.org
Nova Scotia 6-8 Nov; Canadian Convention 23; Atlantica Hotel, 
Halifax; www.canadianconvention.com
Quebec 9-11 Oct; Quebec Regional Convention 28; Hotel Mortagne, 
Bourcheville; www.naquebec.org 

Costa Rica
La Garita 23-25 Oct; Costa Rica Regional Convention 20; Hotel Martino 
Resort, La Garita; costaricana.org/convencion-xx--Costa-Rica-

Estados Unidos
Alaska 9-11 Oct; Alaska Regional Convention 31; Millennium Hotel, 
Anchorage; www.akna.org
Arizona 25-27 Sep; Productive Members of Society Women’s Oriented 
Retreat; Whispering Pines Camp, Prescott; pmswomensretreat@gmail.
com
California 25-27 Sep; Area Habla Hispana Sur de California Convention 
10; Airtel Plaza Hotel, Van Nuys; mallenitaichei42@gmal.com
Colorado 6-8 Nov; Colorado Regional Convention 29; The Westin, 
Westminster; crcna@nacolorado.org; www.nacolorado.org/crcna/
Florida 2-4 Oct; HOWL; Adventures Unlimited, Milton; www.
pensacolana.org
2) 20-22 Nov; Rainbow Weekend 18; Marriot North, Fort Lauderdale;
www.rainbowweekend.org
Idaho 9-11 Oct; Pacific Northwest Convention 38; Riverside Hotel, 
Boise; www.sirna.org
Illinois 6-8 Nov; Greater Illinois Regional Convention 19; Wyndham 
Garden Hotel, Urbana; www.centralillinoisna.org/gircna
Indiana 16-18 Oct; Central Indiana Area Convention 12; Clarion Hotel 
& Conference Center, Indianapolis; www.naindiana.org/
Kansas 25-27 Sep; Mid-America Region Soul-to-Soul; Camp Chippewa, 
Ottawa; www.marscna.net/

Maryland 18-20 Sep; Tri-County Area Unity Retreat; Lions Camp 
Merrick, Nanjemoy; event info: 301.802.9584
Massachusetts 2-4 Oct; Southeastern Massachusetts Area Convention 
4; Holiday Inn, Mansfield; www.nerna.org/events/all
2) 16-18 Oct; Berkshire County Area Convention 7; Jiminy Peak
Mountain Resort, Hancock; www.berkshirena.org
Michigan 20-22 Nov; Macomb Area Convention 5; Sterling Inn, Sterling 
Heights; 586.258.6159 
Mississippi 9-11 Oct; Mississippi Regional Convention 32; Holiday 
Inn, Vicksburg; event info: 251.709.5768
Missouri 20-22 Nov; Saint Louis Area Convention; Sheraton Chalet 
Westport, Saint Louis; www.stlna.org/
Montana 2-4 Oct; Montana Regional Convention 5; Big Horn Resort, 
Billings; www.namontana.com
Nevada 2-4 Oct; Western Service Learning Days 29; Tuscany Suites & 
Casino, Las Vegas; WSLD29lasvegas@gmail.com; www.region51na.org
2) 29 Oct-1 Nov; Region 51 Convention 5; Orleans Hotel and Casino,
Las Vegas; www.region51na.org
3) 6-9 Nov; Sierra Sage Regional Convention 20; Grand Sierra Resort
Hotel Casino, Reno; www.sierrasagena.org
New Jersey 30 Oct-1 Nov; North East Area Convention 18; Renaissance 
Woodbridge Hotel, Iselin; www.nanj.org/
New York 25-27 Sep; Western New York Regional Convention 20; Byblos 
Niagara Resort and Spa, Grand Island; www.nawny.org
2) 23-25 Oct; United States Service Conference 4; Marriott Courtyard
Hotel, East Elmhurst; www.usscna.org
3) 30 Oct-1 Nov; Lighting the Way 13; Huntington Hilton, Melville; www.
sasna.org/default.aspx
North Carolina 16-18 Oct; Greater Charlotte Area Convention 27; 
Hilton Charlotte University Place, Charlotte; www.charlotte-na.org/
2) 20-22 Nov; Spectrum of Hope 2; Clarion Hotel, Greensboro;
greensborona.org/soh/soh_registration112015.pdf
Oklahoma 16-18 Oct; Shawnee Fall Convention; Norman Inn, Norman; 
event info: 405.488.7876
South Carolina 13-15 Nov; Port City Area Convention 4; Doubletree 
by Hilton Hotel, North Charleston; www.portcityna.com
South Dakota 18-20 Sep; South Dakota Regional Convention 18; 
Ramkota Hotel & Conference Center, Rapid City; www.sdrna.com
Tennessee 9-11 Oct; Recovery on the Ridge 21; Camp Montvale, 
Maryville; www.naknoxarea.com

http://www.na.org/events
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Novos produtos do NAWS
Literatura eletrônica 

The NA Step Working Guides

Disponível no iTunes (iOS apenas)

Versão interativa do guia de estudo existente  
para os Doze Passos de NA. Apresenta uma seção em 

HTML após cada conjunto de perguntas “práticas”, para 
salvar ou encaminhar as respostas por e-mail.

Chinês
Leituras do grupo – 

Conjunto de sete cartões 
Item No. CH-9130    Preço: US$ 4,60/4,25 €

Coreano
Leituras do grupo – 

Conjunto de sete cartões 
Item No. KO-9130    Preço: US$ 4,60/4,25 €

2) 26-29 Nov; Volunteer Regional Convention 33; Music Road Resort
and Convention Center, Pigeon Forge; www.vrcna33.org
Texas 25-27 Sep; Serenity in the Sand; Travel Lodge, South Padre 
Island; www.rgvareaofna.org
2) 23-25 Oct; Best Little Regional Convention 27; Arbor Hotel and
Conference Center, Lubbock; www.blrna-new3.com/
Utah 20-22 Nov; Utah Region Indoor Convention 17; Yarrow Hotel, 
Park City; www.uricna.com
Vermont 13-15 Nov; Champlain Valley Area Convention 26; Sheraton 
Hotel and Conference Center, Burlington; www.cvana.org/convention

Grécia
Thessaloniki 18-20 Sep; Greece Regional Convention 11; Capsis Hotel, 
Thessaloniki; www.na-greece.gr/

Índia
West Bengal 19-21 Nov; Kolkata Area Convention; Lataguri, Jalpaiguri, 
Kolkata; www.nakolkata.org

México
Rosarito 6-8 Nov; Latin American Convention 12; Puerto Nuevo Hotel 
& Villas, Rosarito; www.clana.org

Grego
Πληροφορίες για το ΝΑ

Item No. ZPRGR1002    Preço: US$ 0,30/0,27 €

Húngaro
IP nº 12, Az önmegszállottság 

háromszöge
Item No. HU-3112    Preço: US$ 0,24/0,21 €

IP nº 15, Közérdekű Információk (PI) 
és az NA tag

Item No. HU-3115    Preço: US$ 0,24/0,21 €

Italiano
IP nº 29, Introduzione alle  
riunioni di NA
Item No. IT-3129    Preço: US$ 0,24/0,21 €

Norueguês
Viver limpo: A jornada continua

Å leve rusfri: reisen fortsetter 
Item No. NR-1150    Preço: US$ 9,75/7,70 €

IP nº 29, En introduksjon til NA-møter
Item No. NR-3129    Preço: US$ 0,24/0,21 €

http://tinyurl.com/qcoducy
www.na.org/?ID=catalog-products


Português do Brasil
Texto Básico 6ª Edição

Narcóticos Anônimos
Item No. PB-1101    Preço: US$ 11,55/10,00 €

Russo
Apadrinhamento

Спонсорство
Item No. RU-1130 

Preço: US$ 8,25/7,15 €

Swahili
IP nº 19, Kujikubali

Item No. SH-3119    Preço: US$ 0,24/0,21 €

Chinês Tradicional 
Leituras do grupo –  

Conjunto de sete cartões 
Item No. CT-9130    Preço: US$ 4,60/4,25 €

Ucraniano
IP nº 7, Хіба я залежний(на)?

Item No. UA-3107    Preço: US$ 0,24/0,21 €

IP nº 11, Спонсорство
Item No. UA-3111    Preço: US$ 0,24/0,21 €

IP nº16, Новачку
Item No. UA-3116    Preço: US$ 0,24/0,21 €

IP nº 22, Ласкаво просимо до 
Товариства «Анонімні Наркомани»

Item No. UA-3122    Preço: US$ 0,24/0,21 €

Próximos lançamentos
Medalhões de bronze 

Opções adicionais  
estarão disponíveis em breve em nosso estoque

Inglês  
56 – 60 anos 

Francês, Português e Espanhol 
31 – 40 anos e eternidade

Preço: US$ 3,20/2,75 €

Lituano
Só por Hoje

Tik šiandien
Item No. LT-1112    Preço: US$ 9,00/7,90 €

Literatura eletrônica 
Estará disponível na Amazon e/ou iTunes

The NA Step Working Guides

Russo
Texto Básico
Só por Hoje

Guia para Trabalhar os Passos de NA
GiftGifftff

Material promocional da WCNA 36
EM BREVE estará disponível on-line 

www.na.org/wcna
Uma variedade de itens à escolha, como chine-
los de dedo, toalhas de praia, canecas, tênis …

Presenteie a si próprio ou a um amigo, afilhado, 
padrinho ou madrinha.  

Não fazemos devoluções; quantidades e tamanhos 
limitados ao estoque disponível.

http://www.na.org/wcna
www.na.org/?ID=catalog-products
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