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Esperamos que vocês aproveitem esta edição especial da The NA Way Magazine, dedicada
à MAIOR CONVENÇÃO MUNDIAL que já realizamos! Procuramos captar um pouco da magia
do evento, usando menos palavras e mais imagens. Gostaríamos de poder compartilhar
os abraços, risos e lágrimas também.
É claro que não há nada que traduza inteiramente a sensação de estar lá, participando
de 140 horas de workshops e fóruns, com mais de 22.500 companheiros. Esperamos
que essa magia permaneça com vocês até 2021, quando nos reuniremos novamente em
Melbourne, na Austrália.
Queremos que vocês contem para nós o que acharam da convenção, e para isso pedimos que preencham até final de novembro de 2018 a pesquisa de satisfação da WCNA
37, publicada em www.na.org/survey.
Obrigado!

Este gráfico retrata os gastos da 37ª Convenção Mundial de NA
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 recuperação, 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 informações 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 experiência de recuperação, sua visão sobre os assuntos de
NA e temas da revista. Todos os originais recebidos tornam-se
propriedade de Narcotics Anonymous World Services, Inc. Serviços
de assinatura, editoriais e comerciais: PO Box 9999, Van Nuys, CA
91409-9099, EUA.
The NA Way Magazine apresenta as experiências e opiniões dos
indivíduos, membros de Narcóticos Anônimos. As opiniões expressas 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
endereço abaixo, ou envie e-mail para naway@na.org.
The NA Way Magazine (ISSN 10465-5421), The NA Way e Narcotics
Anonymous são marcas registradas de Narcotics Anonymous World
Services, Inc. A The NA Way Magazine é publicada trimestralmente por
Narcotics Anonymous World Services, Inc., 19737 Nordhoff Place,
Chatsworth, CA 91311, EUA. As despesas de postagem do periódico
são pagas em Canoga Park, CA, e em pontos de entrada adicionais.
AOS CORREIOS: Favor informar as mudanças de endereço parR:
The NA Way Magazine, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409-9099, EUA.
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Assinante eletrônico clique aqui para
conteúdo adicional.
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.

®

TEMA DESTA EDIÇÃO
O milagre depois
da magia
Estávamos sentados no aeroporto de Orlando, na Flórida,
na manhã de domingo após a WCNA 37. Nosso voo estava
previsto para as 7:00 h da manhã. Como podem imaginar,
ficamos acordados até tarde na noite anterior para curtir a
convenção e tínhamos dormido muito pouco. Minutos antes do
embarque, fomos informados que nosso voo havia sido adiado.
Seguiram-se mais atrasos e mudança do portão de embarque.
As pessoas foram ficando frustradas e algumas já começavam
a reclamar em voz alta.
Minha esposa disse: “Estamos em um programa espiritual,
temos que fazer alguma coisa. Precisamos de uma reunião.” Era
óbvio que havia vários membros de NA no meio da multidão,
então procurei pelas leituras no meu telefone e disse: “Ei, vamos
fazer uma reunião!” Algumas pessoas vieram, nos sentamos
no chão do corredor e começamos. Durante a reunião, mais
algumas pessoas se juntaram ao grupo, enquanto muita gente
passava por nós no corredor.
Em determinado momento, um homem se aproximou e
sentou. Quando chegou a sua vez de partilhar, disse que era
novo na irmandade e que estava com muita dificuldade para
permanecer limpo. Contou que estava sentado sozinho em
outro portão de embarque, esperando pelo seu voo. Quando
tinha vontade de usar, costumava ir a uma reunião, mas como
estava preso no aeroporto, resolveu ir para o bar.
Quando passou por nós, ele nos escutou partilhando. Pensou consigo mesmo: “Não é possível”, mas deu meia volta e
retornou. Ficou por ali, olhando pela janela, escutando até ter
certeza de que era mesmo uma reunião de NA. Enquanto ele
partilhava, todos nos olhamos emocionados, sem acreditar no
que estávamos ouvindo. Quando terminou, nós aplaudimos e
o abraçamos, agradecendo porque ele se juntou a nós.
Nosso voo acabou sendo cancelado. Minha mulher e eu
alugamos um carro junto com três pessoas que conhecemos
na nossa reunião improvisada e dirigimos por 15 horas, durante
toda a noite, até chegarmos em casa. Foi uma viagem incrível.
Várias vezes falamos sobre o milagre que testemunhamos e que
nós, junto com as outras pessoas da reunião, nunca mais nos
esqueceremos daquilo!
Kevin D, Kentucky, EUA

Faça sua assinatura eletrônica da The NA Way e de outros periódicos do NAWS no site www.na.org/subscribe 3

Dia Mundial da Unidade
Milhares de adictos em recuperação reuniram-se ao redor do mundo para a
reunião de encerramento da 37ª Convenção Mundial de Narcóticos Anônimos!
As conexões de vídeo a seguir proporcionaram entradas
ao vivo para “dar um alô” durante a reunião.

Presídio Pelican Bay
Crescent City,
Califórnia, EUA
(somente áudio)

Evento
E
t d
de arrecadação
d ã para
a Convenção da Costa
Leste Área Gulf Coast
Fort Myers, Flórida, EUA
Penitenciária Estadual
HancockSparta,
Geórgia, EUA

Escritório
E
itó i R
itó
it
Regional
i
ld
de S
Serviço
i
da Irlanda, evento do
Dia da Unidade
Dublin, Irlanda
30º aniversário
30º
i
á i Di
Dia d
da
Unidade, com churrasco
Haia, Holanda

(somente áudio)

Instituição Feminina
de Folsom
Folsom, Califórnia, EUA
Evento
E
t d
do Dia
Di d
da Unidade
U id d
Chitwan, Nepal
C
Comemoração
ã do 3
35ºº aniversário
á
Grupo El Camino
Medelín, Colômbia

I tit t R
Instituto
Radar
d
São Paulo, Brasil

Penitenciária Masculina de
Folsom
Folsom,
F
olsom, Califórnia, EUA
Olá, meu nome é ___ e sou um adicto. Há 260 membros aqui e estamos contentes por fazer
parte da reunião do Dia da Unidade na WCNA 37. Conheci a recuperação quando estava em
liberdade e passei por uma clínica de reabilitação. Naquela época eu não pretendia ficar limpo
de verdade, queria me livrar de uma condenação. Mas algumas das coisas que escutei ficaram
comigo. Quando peguei uma sentença de prisão mais longa e desejei realmente ficar limpo, lembrei daquilo que ouvi: “não use, aconteça o que acontecer” e “é só por hoje”. Sou grato a Deus e
ao programa de NarcóƟcos Anônimos por estarem lá quando eu realmente quis ajuda. Houve um
tempo em que eu não conseguia imaginar minha vida sem drogas. Agora conheço o milagre da
recuperação. Este programa funciona, e os resultados contam na recuperação. Estou limpo desde
2 de fevereiro de 2007, e estes úlƟmos onze anos, limpo e preso, foram melhores que os úlƟmos
anos que passei em liberdade e usando drogas. Então, como dizemos ao final de cada reunião:
‘funciona se você trabalhar o programa, então trabalhe, porque você merece.’
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Evento do Dia da Unidade
E
Assunção, Paraguai
A

E
Evento
d
do Dia
Di d
da Unidade
U id d
Bangalore, Índia

Primeira Convenção de NA de Mulheres
Buenos Aires, Argentina

A maioria das penitenciárias da Califórnia utilizou
a conexão de vídeo para a reunião de encerramento
da WCNA 37. Também foi pedido que a transmissão
incluísse um intérprete de linguagem americana de
sinais para atender aos adictos com deficiência
auditiva presentes na reunião.
Clique aqui para abrir
este pôster.
Faça sua assinatura eletrônica da The NA Way e de outros periódicos do NAWS no site www.na.org/subscribe 5
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Magia sem
truques
A dimensão espiritual de ver mais de
22.000 adictos do mundo todo em recuperação é algo muito difícil de esquecer.
Meu PS me deu de presente participar
de sete Convenções Mundiais desde
o ano 2000, quando uma delas foi
realizada na cidade onde moro. Todas
foram incríveis, mas a WCNA 37, onde
celebramos 65 anos de Irmandade, foi
sem dúvida a mais diversificada e a que
teve a programação mais completa.
As oficinas, o auditório, a logística,
os partilhadores, a emoção das conexões on-line de grupos do mundo todo,
incluindo membros de instituições
penais durante a reunião do Dia da Unidade, mostraram como somos grandes.
Tudo isso impulsionado pelos princípios
e pelo propósito primordial de levar
nossa mensagem aos adictos que ainda
sofrem. Ver 1.100 recém-chegados com
suas credenciais e o coração aberto dos
participantes e organizadores de uma
convenção tão magnífica mostra que
não é necessário nenhum truque para
termos uma magia real.
Obrigado, obrigado, obrigado!!!! A
magia é real por causa do gênio da nossa
mensagem.
Gustavo de R, Cartagena, Colômbia

PARTILHAS
Adicto honesto

Fui verdadeiramente agraciada por poder participar da WCNA 37 em Orlando, na
Flórida. Do começo ao fim, tudo foi obra do meu Poder Superior.
Comecei a planejar a viagem junto com uma amiga, assim que soubemos que a
Convenção Mundial seria em Orlando. No último mês de preparativos ela cancelou sua
ida, e acabei viajando com uma pessoa do grupo de escolha. Foi a melhor companheira
de viagem que eu poderia ter. Combinamos feito goiabada com queijo! Eu dirigi e ela
foi a navegadora, e ainda cuidou da música e dos lanches. Foi uma viagem perfeita.
Na convenção, quando estávamos saindo de um workshop, minha amiga pegou
minha bolsa atrás de mim e perguntou se eu a havia esquecido. Ela também correu pelo
enorme centro de convenções para se inscrever antes do encerramento, às 18 horas.
E me ligou para dizer que as inscrições iriam até mais tarde. Eu estava caminhando
mais devagar e, quando cheguei na entrada, me disseram que já estavam fechados
e só reabririam no dia seguinte às 8 da manhã. Eu estava cansada e com vontade de
chorar! De repente, escutei o rádio do atendente anunciar que as INSCRIÇÕES SERIAM
PRORROGADAS até mais tarde! Ele abriu as portas e nos deixou entrar. Entrei e peguei
minha inscrição. Minha amiga percebeu que eu não havia recebido meu crachá. Entrei
de novo rapidamente e peguei a credencial. Estava tão agradecida que gritei enquanto
descíamos a escada rolante: “Não vá embora antes do milagre acontecer!”
Os outros membros do nosso grupo de escolha chegaram na sexta-feira. Para
ajudar com os custos da alimentação, levei ingredientes para fazer espaguete. Mas
precisávamos ir ao mercado comprar legumes para a salada. Recolhi o dinheiro das
pessoas com quem dividimos o aluguel da casa, então eu estava levando 600 dólares
comigo. Quando deixamos o mercado, minha amiga saiu logo atrás de mim. Tirei do
bolso as chaves do carro e coloquei as compras no porta-malas. Quando voltamos
para a casa, coloquei a mão no bolso e percebi que o dinheiro não estava lá. Olhei na
carteira. Também não estava. Fiquei em pânico. Aquele dinheiro era para pagar contas
que estavam esperando por mim em casa. Procurei em todos os lugares novamente
e não encontrei. Pensei um pouco e concluí que o dinheiro poderia ter caído quando
peguei as chaves do carro. Imediatamente orei: “Deus, por favor, faça com que um
adicto honesto o encontre!” Eu sabia que a cidade estava cheia de companheiros. Gritei
para minha amiga que estava no andar de cima: “Temos que voltar para a loja! Perdi
600 dólares!” Ela desceu as escadas, atravessou a sala e me entregou o dinheiro. Mal
pude acreditar! Ela tinha achado o dinheiro. Não me viu perdendo as notas e eu não
a vi pegando-as do chão. Pensou que tinha dado um pouco de sorte e estava ligando
para sua madrinha para saber o que fazer, bem na hora em que comecei a gritar!
Nem preciso dizer que ela foi a melhor companhia de viagem que eu poderia ter,
e estou feliz que tenha sido também o “adicto honesto” que pedi na minha oração.
Jody S, Mississippi, EUA

Clique aqui para mais
uma história.

As partilhas continuam na página 10
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Impressionante
Esta foi a minha primeira Convenção Mundial, verdadeiramente inspiradora, empolgante e emocionante sob diversos aspectos! Ver adictos do mundo todo reunidos
- uhuuu! Todos foram muito gentis, carinhosos e amorosos. Eu abracei todo mundo!
Fiquei impressionada com as leituras feitas em diversos idiomas diferentes. Fazer parte
daquilo foi incrível. Conheci pessoas de todos os lugares e vou manter contato com
elas. A convenção inteira foi incrível, do início ao fim! Obrigada a todos os organizadores. Foi um grande trabalho o que todos vocês realizaram!
Objetivos definidos para a Austrália – dá para ir!
Donna H, Connecticut, EUA

Pesquisa da
Irmandade

Divulgue,
crie um link em seus
websites e comente
nas reuniões.

2018

Acesse
www.na.org/survey

A cada três 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
tas
diversos países na convenção mundial de Orlando, na Flórida, juntamente com as respostas
de companheiros do mundo todo em suas próprias localidades, teremos a oportunidade de
mostrar que somos sim 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 do mundo todo.
1a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

País de residência (Marque apenas uma resposta)
EUA
Brasil
Canadá
Reino Unido
Argentina
Uruguai
Rússia
Outro: ____________________________

1b.

Estado/Província onde reside (se aplicável)
___________________________________

2.
a.
b.
c.

Sexo
Masculino
Feminino
Outro: ____________________________

3.

Idade ______ anos

4.
a.
b.
c.
d.

Etnia
Negro (ou afrodescendente) ou Afro-americano
Branco (caucasiano; ou eurodescendente)
Latino, Hispânico
Asiático (incluindo subcontinente Indiano e ilhas
do Pacífico)
Nativo, Indígena
Multirracial / de múltiplos grupos étnicos
Do Oriente Médio
Outra: ____________________________

e.
f.
g.
h.

5.
a.
b.
c.
d.
e.

Nível de escolaridade concluído
Ensino secundário
Ensino profissionalizante/Escola técnica
Graduação universitária
Pós-graduação
Nenhuma das respostas acima

6a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Situação profissional (Marque apenas uma resposta)
Dono de casa (avance até o nº 7a)
Empregado em horário integral
Empregado em meio expediente
Aposentado (avance até o nº 7a)
Desempregado (avance até o nº 7a)
Estudante

6b.
a.
b.
c.
d.
e.
d.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Ocupação principal (Marque apenas uma resposta)
Gerente/administrador
Educador
Profissional de saúde/tratamento
Profissional de tratamento da adicção
Outros setores (governo, finanças, etc.)
Técnico/profissional de TI
Vendas/marketing
Artista/artesão/comerciante
Operário/indústria de serviços
Funcionário administrativo
Indústria de transportes
Autônomo (qualquer área)/profissional liberal
Outra

Faça sua assinatura eletrônica da The NA Way e de outros periódicos do NAWS no site www.na.org/subscribe 7

7a.
a.
b.

Você tem padrinho ou madrinha no momento?
Sim
Não

7b.
a.
b.

Possui algum afilhado ou afilhada?
Sim
Não

8.

Quais são seus atuais compromissos de serviço
em NA? (Marque todas as respostas aplicáveis)
Hospitais e Instituições (H&I)
Informação ao Público/Relações Públicas (IP/RP)
e/ou Linha de Ajuda
Reunião (secretário, tesoureiro, manutenção, etc.)
Serviço de Área
Serviço Regional
Serviços Mundiais
Serviço Zonal
Nenhum

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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.
JA
d.
CCA
e.
Nar-Anon
f.
Al-Anon
g.
Grupo religioso de 12 Passos
h.
Outra: _________________________________
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11.
a.
b.

Algum familiar seu participa de programas de
recuperação de doze passos?
Sim
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.
Opiáceos (heroína, morfina, etc.)
j.
Opioides (oxicodona, fentanil, hidrocodona, etc.)
k.
Estimulantes (anfetamina, metanfetamina, etc.)
l.
Metadona/buprenorfina
m.
Medicação prescrita
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.)
Metadona/buprenorfina
l.
m.
Medicação prescrita
n.
Outra: _____________________________

13.

Qual a data em que ficou limpo?
_______
Mês

14.

________
Dia

_________
Ano

Quando assistiu à sua primeira reunião de NA?
__________
Mês

__________
Ano

15. Quando assistiu à sua primeira reunião de NA você
estava sob efeito de medicação para tratamento da
adicção? (por exemplo, tomando buprenorfina,
metadona ou naltrexona)
a.
Sim
b.
Não

19.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
20.

16a. Alguma vez voltou a usar drogas depois de
ingressar em NA?
a.
Sim (Avance até o nº.16b)
b.
Não (Avance até o nº.17)
16b. Quantas vezes você recaiu?______
16c. 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
17. Você foi preso quando usava drogas?
a.
Sim
b.
Não
18.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Assinale as três entidades que mais influenciaram
a sua decisão de ir à primeira reunião de NA
(Marque apenas três respostas)
Membro de NA
Literatura de NA
Serviços de NA (H&I, anúncios, linha de ajuda)
Instituição penal
Membro de Nar-Anon
Membro ou grupo de AA
Instituição de tratamento/aconselhamento
Familiares
Amigo ou vizinho não-membro de NA
Profissional de saúde
Ordem judicial/tribunal de drogas
Agente de condicional
Empregador ou colega de trabalho
Jornal, revista, rádio ou TV
Religioso
Conselheiro escolar, professor ou administrador
Outro:_____________________________

Quais fatores influenciaram para que você quisesse
permanecer em NA?
(Marque todas as respostas aplicáveis)
Identificação com os membros da reunião
Receptividade e apoio do grupo
Padrinho/madrinha
Literatura de NA
Compromissos com o serviço
Outros membros de NA
Eventos de NA
Outro:____________________________
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

nenhuma
21.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
22.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

2

3

4

5
grande

Antes da sua recuperação em NA, você estava…
(Marque todas as respostas aplicáveis)
Empregado?
Em condições de manter sua própria residência?
Em condições de sustentar sua família?
Conseguindo manter relações familiares?
Em condições de manter compromissos
e relacionamentos íntimos?
Nenhuma das respostas acima
Depois que chegou a NA, quais foram as áreas da
sua vida que melhoraram? (Marque todas as
respostas aplicáveis)
Moradia estável
Emprego
Progresso nos estudos
Relações sociais
Relacionamentos familiares
Diversões/Interesses

Faça sua assinatura eletrônica da The NA Way e de outros periódicos do NAWS no site www.na.org/subscribe 9

23a. Você toma atualmente alguma medicação
prescrita?
a.
Sim
b.
Não
c.
Prefiro não responder
23b. 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:____________________________________

Você pode ajudar enviando por e-mail
o link da versão on-line ou distribuindo a
pesquisa impressa, recolhendo respostas
e enviando-as por correio ou fax para nós.
NA World Services, Inc.
EUA
PO Box 9999
Fax: +1 (818) 700-0700
Van Nuys, CA 91409
Para responder o questionário da pesquisa
on-line, acesse www.na.org/survey.
O prazo para resposta por correio ou
fax vai até 31 de dezembro de 2018.

Continuação das partilhas da página 6

Nossa
imagem pública
Perguntei ao operador de câmera da reunião principal o que
achou de nós. Ele abriu um sorriso e disse que foi o trabalho
mais divertido que já fez. Disse que sua empresa normalmente
realiza eventos de negócios, onde alguém vende um produto ou
serviço. Falou que somos reais, que ficou muito impressionado
conosco e com a nossa Irmandade.
Philip K, Flórida EUA

Lugar certo, hora certa
Estou no banquete da WCNA 37. Uma amiga de longa data,
que se mudou há cerca de um ano, aparece na minha mesa.
Ela está limpa há 24 anos, mas conta que está sozinha e com
dificuldade de adaptação à sua nova comunidade de NA.
Digo-lhe para entrar no serviço para ajudar na transição. Um
tempo depois, estou no banheiro e uma mulher me agradece
por partilhar em uma oficina pela manhã. Começamos a conversar e descubro que ela tem 22 anos de recuperação e mora
perto da minha amiga. Imediatamente pergunto se posso dar
seu número à minha amiga e, claro, ela diz que sim! Tiro uma
selfie nossa para mostrar à minha amiga. Levo meia hora para
localizar sua mesa no banquete e compartilho a novidade com
ela, que fica muito agradecida. É uma daquelas ocasiões em
que os acontecimentos se alinham perfeitamente. Eu amo NA.
Beth A, Flórida, EUA
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@
O espaço da NA Way Magazine na WCNA 37 era o lugar para dar um tempo da multidão. Lá você podia fazer a assinatura eletrônica dos nossos periódicos, dos e-mails diários do Just for Today e do informe NAWS Updates. Também
era possível contribuir para a The NA Way como repórter itinerante, compartilhar a magia da sua recuperação com o
re
restante da Irmandade, criar lindas páginas para colorir, participar da pesquisa com os leitores da revista e levar para
ca
casa uma recordação exclusiva da NA Way e da WCNA.
A pesquisa on-line está aqui, caso você queira contribuir: https://www.surveymonkey.com/r/NAWay.

Vasso T, Salonica,

Grécia

Ayed, Arábia Saudita

Tracey B, Tennes

see, EUA

Mary N, Arkansas, EUA

Clique aqui para mais
“Magia da sua recuperação”
Melissa R, Louisiana, EUA
Faça sua assinatura eletrônica da The NA Way e de outros periódicos do NAWS no site www.na.org/subscribe 11

21.400

Primeira vez

membros
inscritos

1.100

• transmissão de vídeo na reunião
do Dia da Unidade
• aplicativo para celular
• programa com
atualização digital
• novo software de inscrição de

um
milhão

(com cadastro mais rápido)

recém-chegados

mobile
app
downloads do aplicativo

8,850

440 de centros de tratamento

doses
de esperança

inscrições antecipadas visualizações da
página

R
NÚME OS

WCNA 37

(incluindo todas
as bandas,
DJs e comediantes)

141

horas de programação

81
81 workshops
66 fóruns do Quadro Mundial
88 workshops “dando de volta o
que recebemos”
44 fóruns de Relações Públicas

700+

pessoas espremidas
no workshop sobre
apadrinhamento
atrás das grades

12

dias de
chuva:

todos!

60
países representados nas 819,577

62
artistas

pelo menos

RP

2
empresas da

fones utilizados
durante 4 dias

(para tradução em 5 idiomas
e para deficientes auditivos)

450
Textos Básicos
os

mídia fizeram
entrevistas presenças
no
10 000 banquete
questionários
recolhidos da
pesquisa da
Irmandade

.
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1.181

3.500

distribuídos
na reunião do
Dia da Unidade

$22.012,00
Valor da
Sétima Tradição no
Dia da Unidade

®

CENTRO DE SERVIÇOS

Pela primeira vez na história da WCNA tivemos uma série de oficinas interativas
conduzidas por membros, que chamamos de “dando de volta o que recebemos”. As
sessões incluíram muitos temas relevantes para todos os níveis do serviço de NA.
Parte das sessões foram uma extensão dos tópicos que integram nossas reuniões virtuais contínuas. As reuniões on-line são um ótimo recurso para reunir
informações e compartilhar experiências sobre assuntos de serviço. Acesse
www.na.org/wcna para obter mais informações.
Algumas das discussões on-line resultaram em novas ferramentas, que podem
ser encontradas aqui:
• Guia básico para linhas de ajuda [www.na.org/PR]
• Guia básico para tomada de decisões por consenso
[www.na.org/toolbox]
• O Comitê de Programação e a elaboração do programa
[www.na.org/conventions]

Me

açãơ diáriŧ · · ·
dit

p r oje c t ơ d Ŷ l i

vr

ơ

···

Projeto do IP
sobre saúde/
doença
mental

Testamos na Convenção Mundial os workshops sobre três discussões
temáticas da irmandade para 2018-2020:
• Levar a mensagem de NA e tornar NA atrativo
• Atração de companheiros para o serviço
• Terapia de substituição de drogas / tratamento assistido por
medicação e como dizem respeito a NA
Depois de alguns ajustes, postamos apresentações em
PowerPoint, folhas de apoio e resumos de workshops no site
www.na.org/idt. Pedimos que enviem os resultados de seus workshops para
worldboard@na.org.

Também tivemos workshops sobre nossos dois projetos
de literatura.
Para o projeto do livro contendo um princípio espiritual por dia,
foram escritas 284 páginas de material durante o workshop! Por favor,
considere a possibilidade de nos encaminhar sua experiência em viver
de acordo com os princípios espirituais. Acesse www.na.org/spad.
para mais detalhes, materiais do workshop e envio de material através
de formulário on-line.
Também houve um workshop sobre o folheto informativo sobre saúde/
doença mental. Você pode encontrar mais informações a respeito aqui:
www.na.org/mhmi.

Banner do projeto do livro contendo um princípio espiritual por dia, onde
os membros escreveram os princípios que gostariam de incluir no livro.

A pedido da Conferência Mundial de Serviço de 2018, teremos dias especiais, semelhantes ao
Dia da Unidade. Incentivamos todos vocês a ponderar e debater de que forma sua comunidade
gostaria de comemorar esses dias.
O dia do apadrinhamento será em 1º de dezembro de 2018.
O dia do serviço será em 1º de maio de 2019.
A semana de RP cairá na primeira semana de junho de 2019.

Se vocês tiverem
sugestões de
atividades para
esses eventos,
pedimos que envi
em
para worldboard@ seus comentários
na.org.
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®

CALENDÁRIO

Eventos de múltiplos dias e aqueles que ocorrem entre as datas de publicação da NA Way são divulgados de acordo com a
programação publicada on-line. Para incluir ou acessar detalhes dos eventos, acesse o calendário on-line em www.na.org/event.
(Se você não dispõe de acesso à Internet, encaminhe as informações do seu evento através de fax ou correio: +1(818)700-0700,
a/c NA Way; ou The NA Way; Box 9999; Van Nuys, CA 91409, EUA.)
Argentina
Entre Ríos 23-25 Nov; Argentina Regional Convention; Arena
Resort, Federación, Entre Ríos; na.org.ar
Brasil
Chapada dos Guimaraes 8-11 Nov; Brazil Central Regional
Convention 2; Hotel Pousada Penhasco, Chapada dos
Guimaraes; crbcna.com.br
República Dominicana
Santo Domingo 9-11 Nov; Quisqueyan Regional Convention
17; Hotel Hamaca, Santo Domingo; nadominicana.org
Grécia
Larisa 2-4 Nov; Greece Regional Convention 14; Chatzigianio
Conventional Center, Larisa; nagreece.gr
Índia
Odisha 11-13 Jan; Odisha Area Convention; Hotel BlueLily, Puri,
Odisha; naodisha.org
Nepal
Bhairahawa 23-25 Nov; Nepal Regional Convention 6; Hotel
Pauwa, Bhairahawa; event info: +9779817441200
Noruega
Sandefjord 2-4 Nov; Norway Regional Convention; Sandefjord
Videregaende Skole, Sandefjord; nanorge.org/arrangementer
África do Sul
Cape Town 9-11 Nov; South Africa Regional Convention;
Bridges Retreat Centre, Cape Town; sarcna.co.za/2018
Estados Unidos
Alabama 2-4 Nov; Greater Birmingham Area Convention 23;
DoubleTree by Hilton, Birmingham; alnwfl.org
Arizona 31 Dec-3 Jan; Arizona Men’s Spiritual Retreat 7;
Franciscan Renewal Center, Scottsdale; themensretreat.org
Florida 2-4 Nov; Serenity in the Forest 2; Retreat at Silver
Springs, Ocala; forestareaspiritualretreat.com
(2) 22-25 Nov; Serenity in the Sun Convention 37; Hilton Palm
Beach Airport, West Palm Beach; webservant@palmcoastna.org
Georgia 22-25 Nov; West End Area Convention 32; Renaissance
Hotel, Atlanta; grscna.com
Illinois 9-11 Nov; Greater Illinois Regional Convention 22; Four
Points by Sheraton, Fairview Heights; centralillinoisna.org
(2) 3-6 Jan; Chicagoland Regional Convention 31; Hyatt Regency
McCormack, Chicago; crcofna.org
Louisiana 9-11 Nov; Camp Recovery; Lake Bistineau State Park,
Doyline; nlana.net/camp-recovery
Michigan 9-11 Nov; Macomb Area Convention 8; Wyndam
Garden, Sterling Heights; michigan-na.org/macomb-area
Nebraska 2-4 Nov; Multi-Zonal Service Symposium; Beardmore
Event Center, Bellevue; mzssna.org
Nevada 2-4 Nov; Sierra Sage Regional Convention 23; Grand
Sierra Resort-Convention Center, Reno; sierrasagena.org
14
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New Jersey 23 Jan-3 Feb; Recovery at Sea 5; Cape Liberty Cruise
Terminal, Bayonne; event info: 347.259.0317
New York 18-20 Jan; Nassau Area Convention 16; Huntington
Hilton, Melville; nacna.org
North Carolina 2-4 Nov; Greater Sandhills Area Convention;
Holiday Inn, Lumberton; ncregion-na.org/greater-sandhills-area
(2) 4-6 Jan; Spiritually High in the Land of the Sky 34; Asheville
Crowne Plaza Resort, Asheville; spirituallyhigh.org
(3) 25-27 Jan; Down East & Crossroads Area Convention 11;
DoubleTree by Hilton Atlantic Beach Oceanfront, Atlantic Beach;
theroadhomena.org
Ohio 23-25 Nov; Greater Cincinnati Area Convention 22;
Millennium Hotel, Cincinnati; naohio.org
Pennsylvania 1-4 Nov; Tri-State Regional Convention Start to
Live 36; Bayfront Convention Center, Erie; www.starttolive.org
South Carolina 23-25 Nov; Serenity Fellowship Reunion 3;
Sea Mist Resort Convention Center, Myrtle Beach; event info:
Serenityfellowshipreunion@gmail.com
Tennessee 23-25 Nov; Volunteer Regional Convention 36;
Millennium Maxwell House, Nashville; vrcna.org/vrc2018
Texas 18-20 Jan; Esperanza Area Convention 5; El Tropicano
Riverwalk Hotel, San Antonio; eacnasa.org
Utah 16-18 Nov; Utah Regional Indoor Convention 20; Park
City Marriott, Park City; uwana.org
Vermont 9-11 Nov; Champlain Valley Area Convention 29;
DoubleTree Hotel and Conference Center, Burlington; cvana.
org/convention
Virginia 11-13 Jan; Virginia Regional Convention 37; Richmond
Marriott, Richmond; avcna.org
Wisconsin 9-11 Nov; Wisconsin State Convention 35; Radisson
Hotel La Crosse, La Crosse; wsnac.info

Pesquisa de satisfação da WCNA 37
https://www.surveymonkey.com/r/wcna37
A magia continuou real na WCNA 37. Foi
a nossa maior Convenção Mundial até o
momento, e queremos agradecer a todos
vocês que estiveram presentes ou que
participaram remotamente.
Como não haverá outra Convenção
Mundial desse tamanho por algum tempo,
gostaríamos de receber sua avaliação.
Ela nos ajudará no planejamento
dos futuros eventos.
Por favor, responda a pesquisa até o
final de novembro de 2018.

Novos produtos do NAWS
Africâner
IP nº 5: Uit ’n ander oogpunt
Item No. AF3105

Preço: US$ 0,25/0,22 €

IP nº 12: Die Selfobsessie-driehoek
Item No. AF3112

t
iding to
’n Inle aderings
g
r
F
Nr. 29-A
NA-ve
IP

Preço: US$ 0,25/0,22 €

Português
As Redes Sociais e as
nossas Linhas
de Orientação
Item No. PO2207
Preço: US$ 0,33/0,28 €

IP nº 29: ’n Inleiding
tot NA-vergaderings
Item No. AF3129
It

Preço: US$ 0,25/0,22 €

Esloveno
IP nº 5: Drug pogled
Item No. SL3105

Preço: US$ 0,25/0,22 €

IP nº 8: Samo danes

Húngaro

Item No. SL3108

Negyedik Lépésen Dolgozni
A Narcotics Anonymousban
Item No. HU3110

Preço: US$ 0,82/0,71 €

Item No. HU3127

IP nº 11: Montorstvo
Item No. SL3111

Preço: US$ 0,25/0,22 €

IP nº 19: Samosprejemanje
Item No. SL3119

IP nº 27: Az NA-s fiatalok
szülei vagy
gondviselői számára

Preço: US$ 0,25/0,22 €

Preço: US$ 0,25/0,22 €

Sueco

Preço: US$ 0,25/0,22 €

Viver limpo:
a jornada continua

Living Clean:
Resan
fortsätter
R
Item No. SW1150
Preço: US$ 10,35/8,15 €

Polonês
Os Doze Conceitos para
o serviço de NA

Dwanaście Koncepcji
dla służb NA
Item No. PL1164
Preço: US$ 2,20/1,91 €

IP nº 29: Wprowadzenie
do mityngów NA
Item No. PL3129
Ite

Ucraniano
IP nº 8: Лише сьогодні
Item No. UA3108

Preço: US$ 0,25/0,22 €

Preço: US$ 0,25/0,22 €
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NA WORLD SERVICES

PRODUCT NEWS FLASH
NÚMERO 36, OUTUBRO DE 2018

A biblioteca básica
Caixa contendo o conjunto dos cinco
livros básicos de recuperação, em inglês:
Basic Text, Just for Today, It Works,
Living Clean, e Guiding Principles.
ITEM No. 9421 • PREÇO: US$ 50,00/45,10 €

Texto Básico, 30º Aniversário

Calendário 2019

Acondicionado em uma exclusiva caixa
de madeira

Em inglês. Inspiração e incentivo diário para
sua recuperação através de trechos do nosso
livro Just for Today. Páginas destacáveis EF
10,80 x 13,30 cm com suporte.

Edição comemorativa do 30º aniversário do
nosso Texto Básico, numerada e acondicionada
em uma exclusiva caixa de madeira gravada,
contendo a linha do tempo do livro.

ITEM No. 9500 • PREÇO: US$ 12,45/10,85 €

CONJUNTO LIVRO/CAIXA
ITEM No. 1103A •
PREÇO: US$ 55,00/47,30 €
CAIXA DE MADEIRA
ITEM No. 9511 • PREÇO: US$ 39,00/33,50 €

Próximos lançamentos
Novo design dos cartazes
Nossos cartazes em papel foram
redesenhados para facilitar a leitura;
estarão disponíveis individualmente e em
um conjunto que inclui os sete cartazes
existentes e a recém-aprovada
“Oração do Serviço de NA”.

®

NOSSA

VISÃO

É

QUE

ALGUM

DIA

TODOS

OS

ADICTOS DO MUNDO POSSAM VIVENCIAR NOSSA

ITEM No. 9070 • PREÇO: US$ 11,00/9,50 €

MENSAGEM EM SEU PRÓPRIO IDIOMA E CULTURA,
E ENCONTRAR UMA NOVA MANEIRA DE VIVER

Cartaz da Oração do Serviço de NA
Aprovado pela WSC 2018, o pequeno pôster da oração do
serviço será adicionado ao nosso atual conjunto de cartazes.
ITEM No. 9078 • PREÇO: US$ 1,55/1,45 €

®

mais de 70.000 reuniões semanais em 144 países
NAWS
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|
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