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Este Guia tem por finalidade orientar os membros que programam reuniões Nar-Anon / Narateen,
dos Grupos, Distritos e Comitês de Área.
Não existem fórmulas rígidas para uma reunião de
Nar-Anon ou Narateen. Em geral, as reuniões
começam com um momento de silêncio seguido
da Oração da Serenidade. O Coordenador lê o
Roteiro sugerido. Por serem a base do programa
Nar-Anon, os enunciados dos Passos e das
Tradições são lidos. Os membros do Nar-Anon e
Narateen se identificam como parentes ou amigos
de adictos. Contam suas experiências na tentativa
de enfrentar os problemas e como o Nar-Anon os
tem ajudado.
a. Reuniões regulares: são fechadas, limitadas a
membros de Nar-Anon e Narateen e membros
em perspectiva.
b. Reuniões abertas: é uma reunião de
informação ao público, que visa apresentar a
irmandade à comunidade.
c. Reuniões de serviços: são para membros
interessados
em
estudar,
discutir
e
compartilhar assuntos de serviço.
d. Reuniões
de
estudo-discussão:
são
organizadas para membros que queiram
destinar mais tempo a um estudo intenso do
programa Nar-Anon. Devem ser realizadas
fora dos horários das reuniões regulares.
e. Reuniões em painel: os presentes são
convidados a fazerem perguntas, por escrito,
ou como desejarem, as quais são respondidas
por um painel de dois ou três membros,
designados ou convidados pelo Coordenador,
com antecedência. Também pode ser feita uma
troca de experiências informal, pelo grupo
todo, limitando o tempo a um ou dois minutos
por pessoa, a fim de que ninguém monopolize
a discussão.
f. Reuniões para Inventário de Grupo: pode
ser baseada no texto “Inventário de Grupo
Nar-Anon”. Durante a reunião, é importante
que cada membro compartilhe os seus pontos
de vista, lembrando que críticas destrutivas são
prejudiciais à unidade do Grupo e desviam o
propósito da reunião. Muitos problemas do
Grupo são solucionados com esse tipo de
reunião.
g. Reuniões em instituições: são reuniões
periódicas, coordenadas por membros do

Nar-Anon e realizadas em hospitais, centros de
tratamento, prisões e outras instituições de
internação.
Tem
como
objetivo
o
encaminhamento aos Grupos Nar-Anon ou
Narateen
h. Reuniões de treinamento e estudo; são
organizadas:
i. Pelo Serviço de Informação e Divulgação
Nar-Anon (SID), para Representantes de
Grupos no Serviço de Informação e
Divulgação (RGSID) e outros membros
interessados, com objetivo de aprimorar os
serviços de responsabilidade deste órgão de
serviço.
j. Pelo Distrito, para Representantes de Grupos
no Serviço de Informação e Divulgação
(RGSID) e outros membros interessados na
prestação de serviço do Comitê de Divulgação.
k. Pelos Grupos, onde não existir Serviço de
Informação e Divulgação Nar-Anon ou
Distrito, a fim de preparar os membros
interessados na prestação de serviço,
divulgando a irmandade.
l. Reuniões de Distrito: são realizadas no
Distrito, a intervalos regulares, para discutir
assuntos previamente agendados, e quando
necessário, eleger o Representante de Distrito
(RD) e o Representante de Distrito Suplente
(RDS). Os RGs são convocados para essas
reuniões e todos os demais membros são
convidados a assistir.
m. Assembleia de Área: é uma reunião de
Representantes de Grupos (RGs), convocados
com o propósito de discutir assuntos que
afetem a Área ou o Nar-Anon como um todo.
Qualquer outro membro pode participar, sem
direito à voz.
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