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“Cada membro da comunidade é uma parte significativa de um grande 

círculo de esperança no respeito pela individualidade de cada um. O nosso 

bem-estar comum está em primeiro lugar e a nossa recuperação depende de 

uma atmosfera de confiança” 

 

A unidade no Al-Anon é: 

 

➢ a decisão de colocar, em primeiro lugar, o bem-estar comum;  

➢ estar disposto(a) a abdicar de ambições pessoais; 

➢ aceitar os companheiros como são, com as suas qualidades e defeitos; 

➢ reconhecer que cada um pode pensar com toda a liberdade; 

➢ aceitar com boa vontade as decisões da reunião de consciência de 

grupo; 

➢ entender que a consciência de grupo é o resultado de opiniões diversas 

e não uma decisão em bloco; 

➢ aceitar que a palavra “nós” é mais importante que a palavra “eu”; 

➢ o sacrifício do ego pela prática da humildade; 

➢ tratar os companheiros como cada um deseja ser tratado; 

➢ a obediência às 12 Tradições e à voz da consciência de grupo;  

➢ ter comportamento como fiéis servidores; 

➢ anonimato em ação. 

 

 

 

Declaração de Unidade 
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O Boletim é publicado semestralmente e será enviado um exemplar gratuito para 

cada Grupo. Para os membros assinantes será enviado pelo correio, ou através do 

Representante de Grupo. 

A responsabilidade do Boletim é do Comité de Publicações e Boletim, que terá a 

participação de todos os membros dos Grupos da seguinte forma: enviando 

partilhas (individuais ou de Grupo), anedotas, poemas, troca de experiências em 

serviço e em recuperação, citações da nossa literatura, artigos publicados em 

jornais locais sobre o Al-Anon e/ou informações que julguem interessantes. Tudo 

isto pode ser enviado para: 

 

Email: comite.boletim@gmail.com 

Ou escreva para o endereço postal do ESG 

 

Os responsáveis pela edição reservam o direito de não publicar textos menos 

convenientes. Os trabalhos serão publicados por ordem de chegada ou de 

oportunidade, e não serão devolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação 
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Cada ano que passamos em Al-Anon vamos descobrindo coisas novas, em nós e 

no Programa. Embora aplicar Passos, Tradições e Conceitos seja um trabalho de 

continuidade, à medida que vamos caminhando na nossa recuperação enquanto 

familiares e amigos de alcoólicos, encontramos novas situações para lidar, 

compreender e agir. Fazer o primeiro passo e aceitar a nossa impotência perante 

o alcoolismo de outrem, esteja o alcoólico a beber ou não, pode ser difícil e 

complicado. Por isso continuamos voltando, continuamos a fazer reuniões e a 

ajudar-nos uns aos outros. Voltamos mesmo quando é difícil ou quando o 

desalento tenta vencer quando o Programa nos diz: “viemos a acreditar”. 

Descobrimos forças e fragilidades, enfrentamos desafios, procuramos a 

serenidade, alimentamos a coragem, aumentamos a nossa força e autoestima e 

reforçamos a esperança… Juntos! Aprendemos com a Oração da Serenidade, a 

aceitar que as situações difíceis com que nos deparamos, fazem parte da 

caminhada. Com a LAC e as partilhas do Grupo encontramos a coragem para 

fazer mudanças e melhorar, mesmo pouco a pouco, a nossa vida. O Grupo é um 

porto de abrigo e um motor de mudança pessoal e coletiva. Por isso, manter os 

Grupos abertos e a funcionar saudavelmente é tão importante. Para quem está e 

para quem ainda virá… Mas os grupos estão a decrescer. É por isso que é tão 

importante fazermos serviço e estarmos disponíveis a divulgar ativamente o Al-

Anon. O crescimento da comunidade Al-Anon e a ajuda a familiares e amigos de 

alcoólicos só podem acontecer com o envolvimento ativo de todos os membros, 

conforme o afirmam a 1ª Tradição e 1º Conceito. Para que isso aconteça, aplicar 

mais o 12º Passo e divulgarmos o Al-Anon, é cada vez mais fundamental. Em 

2022, a divulgação e a comunicação foram o foco do nosso lema para a 

Conferência e das iniciativas da nossa Associação. Mas este é também um 

trabalho de continuidade. Divulgar o Al-Anon para que possamos ajudar mais 

quem sofre os impactos da convivência com o alcoolismo de outrém, necessita 

da energia e da participação de todos. Importa vencer medos e receios, reforçar a 

divulgação e encontrar novas formas de comunicar a mensagem do Al-Anon, 

respeitando os princípios do programa. Em 2022, fizemos algum caminho, mas 

precisamos continuar em 2023 com mais empenho e participação. O Al-Anon 

precisa de todos os membros para que se cumpra “Quando alguém, em qualquer 

lugar, pedir ajuda, que a mão do Al-Anon e Alateen esteja sempre ali” e “que 

comece por mim”. 

Editorial 
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Quando me convidaram para uma partilha em que o tema era o Passo 1, aceitei 

de imediato. Algo dentro de mim me dizia que o tema da reunião era exatamente 

o que eu estava a precisar. Eu sentia que estava de novo a voltar a 

comportamentos que me estavam a retirar algo que eu tanto apreciava: a minha 

tranquilidade. Quando cheguei ao Al-Anon, eu estava com a perfeita noção que 

tinha perdido o controlo das minhas emoções, sentimentos e atitudes. Na 

verdade, eu sentia que estava desconectado de mim próprio, da minha amada 

mulher alcoólica, do meu filho, da minha família e amigos. O que mais me 

assustava, era a minha incapacidade de me reconhecer como uma pessoa que era 

capaz de amar e deixar-se amar. Eu não tinha coragem de o fazer. Eu manipulava, 

controlava, julgava pessoas e circunstâncias como se eu fosse o centro do mundo 

e tivesse a capacidade de controlar a própria vida, em vez de aceitá-la nos seus 

próprios termos. Muitos destes sintomas estavam a voltar, o medo estava de 

novo a estender as suas garras. Sim, é verdade que a minha mulher recaiu por 

três vezes, que ia perdendo o meu filho por duas vezes e que no processo me 

perdi também, mas onde é que isso me colocou? Novamente em contacto com a 

minha vulnerabilidade, e é aí que eu quero estar.  

O Passo 1 dá-me isso – honestidade, humildade e rendição. Por outras palavras, 

dá-me a oportunidade de me conectar não com o meu “eu”, mas com a minha 

alma. Eu estava a precisar disso, e o livro que eu escolhi da nossa LAC para que o 

meu Poder Superior me desse a “...sabedoria para perceber a diferença” foi 

“Abrindo nossos Corações – Transformando 

nossas Perdas” e li todo o capítulo oito, 

“Cuidando de nós mesmos”. Lá estava o meu 

grande amigo, o Passo 1, colocando tudo de 

novo em perspetiva.  Eu tenho uma longa 

história com a primeira parte deste passo. 

Admitir que era impotente perante o álcool. 

Isso requer algo que eu vim a perceber que me é 

concedido pelo meu Poder Superior, 

gradualmente. Falo dum princípio tão valioso para 

a minha serenidade como é o da aceitação. Foi preciso eu vivenciar um imenso 

sofrimento na minha amada mulher para sentir dentro de mim, no meu coração, 

o verdadeiro significado da compaixão. Quando eu percebi que olhava para a 

minha mulher aceitando-a inteira, sem “ses” nem “mas”, percebi que estava a 

vivenciar o que as reuniões de Al-Anon me deram e continuam a dar desde o 

primeiro dia, AMOR INCONDICIONAL.  

Foi assim que comecei a saborear o que eu considero ser a maior dádiva do Al-

Anon: a esperança. Tenho hoje, dentro de mim, uma luz que está presente no 

Passo 1 
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meu coração, que me guia e que me faz acreditar e confiar em mim. Tudo isso 

devo ao Passo 1. Com esse princípio espiritual, como estrela guia, é-me oferecida 

uma jornada através dos Passos que me dá a escolha (outra enorme dádiva do 

Al-Anon) de ser livre para ser eu.  Um dia de cada vez, posso ser aquela pessoa 

que eu queria ter como meu melhor amigo. Mas este é um enorme desafio para 

mim. Um dia, numa reunião, ouvi uma companheira com bastante mais 

experiência do que eu em Al-Anon, dizer que a sua droga de escolha, tendo sido 

afetada pela doença do alcoolismo, era o controlo. Foi como se tivesse levado 

um murro no estômago, mas foi também uma tomada de consciência para mim. 

Percebi que não só tinha tentado controlar uma doença, como também tinha 

tentado controlar a minha própria recuperação. Isso talvez explique o facto de, a 

cada recaída da minha mulher, eu 

recaía também com estrondo. Eu 

precisava de algo mais. Com a 

confiança dos companheiros, foi-

me dada a oportunidade de 

prestar serviço, e foi através de 

muitos erros, que fui cometendo, 

que me apercebi: neste 

programa, está tudo interligado 

e, para mim, o Passo 1 é o Passo 

mais importante. Como é que eu 

posso praticar, no meu Grupo 

base, na minha casa, no trabalho ou com os meus amigos, o “Nosso bem-estar 

comum deve vir em primeiro lugar”, como sugere a 1ª Tradição, se em primeiro 

lugar estiver o meu ego? Como é que eu posso assumir a responsabilidade pelo 

meu estado – físico, emocional e espiritual – se interfiro no processo individual de 

consciencialização e autoconhecimento das pessoas que mais amo?  

O 12º Passo diz-me que, para manter a responsabilidade em mim, devo dar o 

que recebi, e o 1º Conceito diz-me exatamente onde começa e termina a minha 

responsabilidade. Caso contrário, estou de volta ao meu querido Passo 1, 

sentindo-me impotente e a caminho da insanidade. Certo dia, reparei num 

aspeto do meu primeiro livro do Al-Anon, “Coragem para Mudar”. A leitura do 1º 

dia do ano tem como temas o lema “Um dia de cada vez” e “paciência”. A leitura 

do último dia do ano tem com temas “gratidão” e o lema “Progresso sim, 

perfeição não”. Nesta leitura, há duas frases que procuro manter em mente: 

“Talvez eu, finalmente, tenha entendido o Passo 1”, e “Não sou perfeito, mas sou 

excelente!”. Na realidade, percebo que não sou perfeito e estou muito feliz 

aceitando esse facto, sou simplesmente um ser humano com um enorme desejo 

Passo 1 (continuação) 
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de celebrar a vida todos os dias. Termino com uma citação do nosso livro 

"Esperança para Hoje": 

"...a vontade de Deus nunca me levará onde o Seu amor não me possa proteger". 

 

Anónimo 

 

 

 

Conforme vem sendo hábito, recebemos o 

convite de AA para participarmos na sua XIX 

Convenção, que se realizou em Fátima, nos 

dias 3 e 4 de dezembro de 2022. De acordo 

com a nossa 6ª Tradição, “…embora sendo 

uma entidade separada, deveremos sempre 

colaborar com Alcoólicos Anónimos”. Foi com 

amor em serviço e muito entusiasmo, que o 

ESG e membros que se disponibilizaram, se 

organizaram e, em unidade, estiveram 

presentes. A participação do Al-Anon contou com a realização de duas reuniões 

abertas, que tiveram como temas: “Estendendo a mão” e “Cuidando de nós 

mesmos”. Foram muito participadas, quer por membros de AA quer por 

familiares. Estes familiares mostraram-se muito interessados em conhecer o 

nosso programa, o que nos fez sentir que poderá ter sido uma oportunidade de 

divulgação e crescimento do Al-Anon. Na primeira reunião estiveram presentes 

74 pessoas e na segunda participaram 43. O grupo de trabalho, após reunião de 

avaliação, concluiu que, apesar do tempo para a organização ter sido curto, tudo 

decorreu muito bem e foi muito positiva a coesão entre todos os membros e 

entre Al-Anon e AA.  

Como conclusão no encerramento, em meu nome expressei com muita emoção, 

ter sentido nesta Convenção um grande espírito de abertura e unidade entre as 

duas Comunidades, tão importante para o nosso propósito primordial, “prestar 

ajuda a familiares e amigos de alcoólicos” bem como para o nosso progresso e 

evolução. 

Palmira | Custódia Regional - Área Centro" 

A participação de Al-Anon na XIX Convenção de AA 

 

Passo 1 (continuação) 
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No dia 12 de novembro de 2022, Dia Nacional do Al-Anon, realizou-se um Fórum 

de Serviço com o tema “Métodos de divulgação em diferentes contextos – Falar 

em Público”. Este foi um projeto da Junta de Custódios aprovado em 2021, na XIII 

Conferência de Serviços Gerais Al-Anon de Portugal, mas que, devido à 

pandemia não foi possível concretizar. 

A iniciativa tinha como motivação principal, atendendo ao nosso propósito 

primordial de levar a mensagem como sugere o 12º Passo, proporcionar aos 

membros da nossa comunidade os instrumentos necessários para responder à 

pergunta que muitas vezes fazemos a nós próprios: 

“O que me impede de falar em público?” 

Para esse efeito, foi elaborado um programa dividido em duas partes. A primeira, 

em que se procurou informar os participantes sobre os diversos instrumentos de 

divulgação que estão disponíveis para serem utilizados, contextualizados com o 

formato e local onde pretendemos dar a conhecer a nossa Associação e o seu 

propósito. Foi também prestada informação sobre as Orientações/Guias de 

Serviço existentes em Portugal e em outras estruturas tal como a do Brasil e 

Espanha que nos apadrinham e do ESM (Escritório de Serviços Mundiais), 

garantindo assim que as Tradições e Conceitos de Serviço sejam observados ao 

levarmos a mensagem.  

Assistimos depois ao testemunho de membros que passaram pela experiência de 

divulgação em 

diferentes contextos, 

nomeadamente 

Escolas, Centros de 

Saúde, Juntas de 

Freguesia e 

utilizando também 

meios eletrónicos. 

Neste espaço, teve 

lugar uma encenação 

com várias 

personagens onde se 

procurou, de 

Fórum de Serviço 12 de novembro de 2022 | Falar 

em público 
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forma lúdica, enfatizar como decorreu uma ação de divulgação numa escola. Foi 

um momento em que o entusiasmo e alegria, com que cada um desempenhava 

o seu papel, sensibilizaram a todos. No final deste período, foi abordado o 

instrumento do nosso programa que nos ajuda, tanto na prestação de serviço, 

como na nossa jornada de recuperação, a sentir que não estamos sós: o 

Apadrinhamento. 

 Na segunda parte do programa, os participantes foram convidados a escolher 

uma peça da LAC, a refletir sobre ela e partilhá-la perante todos. Desta forma, 

pretendemos colocar em prática os desafios que enfrentamos quando somos 

convidados a falar em público. Constatou-se a boa vontade de vários membros 

que, através do seu exemplo, se disponibilizaram com coragem, a enfrentar a 

ansiedade e o desconforto, partilhando perante a plateia. A diversidade das 

experiências partilhadas foi bastante enriquecedora. 

Seguiu-se um período de colocação de dúvidas ou sugestões à mesa de 

coordenação, de onde, dentro do possível, foram prestados todos os 

esclarecimentos e em que, acima de tudo, se evidenciou um clima de boa 

comunicação entre a Junta de Custódios e os membros presentes. 

No final, houve lugar a um lanche partilhado, proporcionando um momento de 

são convívio e cumplicidade entre todos os participantes, em que o sentimento 

de pertença e proximidade foi enaltecido, pois estiverem presentes membros dos 

Grupos de todas as Regiões e também de um Grupo Eletrónico. 

Esperamos que este Fórum de Serviço tenha cumprido o seu objetivo, 

estimulando e incentivando os membros da nossa comunidade a prestar serviço, 

tendo em mente a nossa responsabilidade de proporcionar alívio e devolver 

esperança a todas as pessoas que, atual ou futuramente, estão ou estarão 

envolvidas emocionalmente por conviverem com alcoólicos e desconhecem o 

nosso programa.  

DIVULGAR o Al-Anon e o que pode oferecer é essencial para alcançarmos este 

propósito. No final do Fórum, um membro dirigiu-se à mesa de coordenação e 

ofereceu um separador de livro com a seguinte frase: “JÁ DIVULGOU O AL-ANON 

HOJE?” Acreditamos que esta é uma questão que cada um de nós, como 

membros do Al-Anon, pode colocar a si próprio. 

 

Mário | Escritório de Serviços Gerais 

Fórum de Serviço 12 de novembro de 2022 | Falar 

em público (cont.) 
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Procurei Alcoólicos Anónimos para um dos meus familiares, mas ele não estava 

pronto para entrar em recuperação, e a ajuda veio para mim através do Al-Anon. 

A minha vida era uma obsessão permanente, o controlo perante o meu familiar 

não deixava espaço para cuidar da minha própria vida. 

Quando entrei pela primeira vez numa reunião de Al-Anon, levava comigo uma 

carga muito pesada de sentimentos negativos: medo, tristeza, vergonha, raiva, 

ressentimentos, culpa, frustração, impotência e muito mais. Disse palavras cruéis 

a pessoas que amava, e isso causou-me muito sofrimento. 

O amor e a compreensão das pessoas mais antigas cativaram-me. No início, não 

conseguia falar, mas, ao ouvir as partilhas de pessoas serenas e felizes, comecei a 

ter esperança de que isso também podia acontecer comigo. Passado algum 

tempo, lá consegui fazer a minha primeira partilha, as lágrimas não me deixavam 

continuar. Os membros mais antigos não interromperam as minhas lágrimas e em 

silêncio esperaram que eu terminasse. No final, deram-me força e esperança para 

continuar. Disseram-me que eu tinha o direito de ser feliz e que não era 

responsável pelas atitudes de outras pessoas. Falaram-me do 1º Passo e eu 

percebi que tudo o que estava a fazer dava errado, porque eu era impotente 

perante o alcoolismo dos meus familiares.  

O medo era um dos sentimentos que 

mais me torturava. Medo do passado e 

do futuro, não havia espaço para o 

presente, mas o medo de que os 

problemas do passado se voltassem a 

repetir no futuro foram sendo 

substituídos. Aprendi a viver um dia de 

cada vez. Viver o presente de forma 

mais intensa libertou-me da carga 

negativa que transportava, 

fortalecendo-me para resolver os 

problemas, se por acaso eles 

surgissem.  

Também tinha medo de encontrar alguma pessoa conhecida na reunião, mas 

fiquei tranquila, confiando no anonimato. Aprendi a falar só sobre mim, mas não 

foi fácil, estava habituada a falar dos outros, a controlar e a tentar resolver os 

problemas deles. Hoje, encaro a vergonha como sendo um erro de julgamento. 

Aceito que não sou perfeita e aceito a imperfeição das pessoas que amo. Valorizo 

Crescendo com o Al-Anon 
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as minhas qualidades e tento encontrar coragem para mudar aquilo que posso. 

Aprendi em Al-Anon a perceber os meus sentimentos e, quando estou com raiva, 

dizer a Oração da Serenidade, respirar fundo e contar até 10, o que me deixa 

mais calma.  

Tento dizer o que quero dizer, no momento certo e sem raiva. Nem sempre é 

fácil, mas estou a tentar. Algumas vezes, ainda sou invadida por pensamentos 

sobre comportamentos que não gosto em pessoas da minha família, mas lembro 

que não posso mudar o comportamento deles. Então, peço a Deus Serenidade 

para aceitar e Coragem para mudar as minhas atitudes. 

Cometi erros, não por ser uma má pessoa, mas porque, na altura, era o melhor 

que sabia fazer. Carregava uma pesada culpa. No Al-Anon, aprendi a olhar para 

os meus erros e a fazer reparações. Aprendi a perdoar-me a mim própria e a 

todos os que me causaram sofrimento. 

O Al-Anon é uma filosofia de vida que quero aplicar em toda a minha vida, com 

todos os meus relacionamentos. Acredito que, com a minha mudança de atitude, 

estarei a proporcionar um ambiente mais saudável para toda a família e amigos. 

Amo incondicionalmente não só as outras pessoas, mas a mim mesma. Sou até 

livre para sorrir e ser feliz.  

Hoje, sou um membro de Al-Anon, participo com regularidade nas reuniões e 

presto serviço sempre que é possível. 

 

Céu | Grupo de Massamá 

 

 

Retificação 

 

No boletim nº 45 (1º semestre 2022), por lapso, onde estava escrito 

“Contribuições recebidas no ESG: 1º semestre de 2021”, deveria estar escrito 

“Contribuições recebidas no ESG: 1º semestre de 2022”. Tal como indica o nosso 

princípio, “quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente”, pelo que 

pedimos desculpa pela falha. 

 

 

 

Crescendo com o Al-Anon (cont.) 
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O Al-Anon é um programa de autossuficiência. Incita-nos a que os Grupos sejam 

independentes. Cuidando das nossas necessidades, podemos ficar livres de 

pressões, influências ou atuações externas e seguir o nosso programa. Em Al-

Anon não existe qualquer obrigação em relação às contribuições financeiras. 

Cada um dá o que quer, quando quer ou quando pode. Elas são a base que 

permite manter salas abertas, presenciais ou eletrónicas, o Escritório de Serviços 

Gerais, website, a LAC, a divulgação do programa e a publicação do nosso 

boletim semestral. Mas estas são apenas algumas das atividades que as nossas 

contribuições tornam possíveis. Com as contribuições asseguramos também que 

a mensagem do Al-Anon continuará disponível para quem precise. Mas o apoio 

financeiro é apenas parte da história. O Al-Anon não existe sem membros e sem 

o envolvimento deles no serviço. Como membros, apoiamos os nossos Grupos 

através da participação ativa, nas formas em que ela se pode revestir. Sem o 

serviço dos membros, o Al-Anon não se pode 

desenvolver. Sem serviço dos membros, o Al-

Anon não pode crescer. O Al-Anon sobrevive e 

cresce por causa do empenho e 

comprometimento voluntário dos seus 

membros. A doação de tempo, de saberes, de 

competências é também parte da 7ª Tradição. 

Esta dimensão é tão importante como as doações financeiras. Quando há Grupos 

sem RG, quando há Comités sem membros, quando é difícil encontrar quem 

esteja disponível para levar a mensagem do Al-Anon, cumprindo o 12º Passo, não 

estamos praticando a 7ª Tradição. Todas as formas de prestar serviço são 

importantes para que a estrutura do Al-Anon funcione e ofereça apoio a quem 

foi afetado pela convivência com a doença do alcoolismo. A cooperação entre 

Grupos, Áreas e o ESG está associada ao compromisso e responsabilidades 

partilhadas por todos. Todos contribuem para o bem-estar comum cumprindo 

assim a 1ª Tradição. Só com as responsabilidades assumidas por todos e 

partilhadas entre todos, a sobrevivência do Al-Anon é possível.  

PARA PENSAR HOJE: 

• De que forma, para além da financeira, contribuo para o Al-Anon? 

• Que benefício recebi quando me voluntariei para fazer serviço? 

• Com que frequência revezamos os cargos de serviço? Esperamos que 

umas poucas pessoas realizem tarefas e façam o AL-Anon funcionar 

para todos nós? 

• Estou disponível para me envolver e fazer serviço, contribuindo para que 

o Al-Anon não diminua? 

7ª tradição – Como participo? 
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Aniversários   

 

Amadora (Equilíbrio) 01/07/1998 

Valadares (Alegria de Viver) 19/07/2013 

Alvalade - Av. Brasil (Vida Nova) 26/10/2002 

Baixa da Banheira (Viver de Novo) 03/11/1999 

Lavradio (Mão Amiga) 25/11/2016 

Cova da Piedade (Escuta e Aprende) 29/11/1993 

(Agradecemos que comunique qualquer erro ou omissão para  realizarmos a retificação) 

Conhecer melhor os Conceitos  
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O meu nome é Isabela, sou um membro grato de Al-

Anon. Eu sou uma filha adulta. O meu pai era alcoólico e 

o meu padrasto também. Eles morreram ambos da 

doença, embora isso não seja reconhecido pela família. A 

minha mãe não está em recuperação, e a doença do 

alcoolismo continua em todas as suas manifestações no 

resto da família. E, ainda hoje, sinto-me desleal dizendo 

esta verdade. Sinto em parte tristeza, mas a parte principal é a velha tendência 

para negar, porque gostaria que não fosse assim. E também o velho medo 

profundo, por admitir esta realidade. Eu costumava culpar-me e sentir-me 

responsável pela doença do alcoolismo e por esta família disfuncional. Como se 

isso refletisse em mim, mas também, como se de alguma forma fosse minha 

culpa. O que eu fiz de errado? Ou o que eu poderia fazer para consertar isso, 

para consertá-los? Hoje penso que vergonha e culpa muitas vezes andam juntas. 

A doença realmente é progressiva e não melhora sozinha, nem em mim, nem nos 

outros. E também não posso recuperar-me por mais ninguém. Sou a única na 

minha família em recuperação. Na minha família, a culpa ( juntamente com a 

raiva) foi usada como uma ferramenta para controlar os outros. Como uma 

ameaça não dita. Eu costumava ter medo de ser acusada de algo que eu não fiz. 

E de não ser capaz de me defender. Eu era facilmente controlada com raiva e 

culpa. Passei a acreditar que poderia controlar os outros com o meu próprio 

comportamento. Senti que tinha essa coisa dentro de mim, como uma ferida. 

Porque eu não tinha sido encorajada ser quem eu era quando criança, e por 

causa da falta de ligação emocional, como resultado da doença do alcoolismo na 

família. A culpa está relacionada com a culpa. Alguém culpa (ação) e alguém 

(sente) culpa. Resposta de ação e sentimento. A culpa provoca uma ativação do 

sentimento de culpa que já está na pessoa e isso é um efeito real da doença. Tive 

a sensação avassaladora de que precisava de provar que eu era boa. Com o 

programa Al-Anon, com a ajuda do meu Poder Superior, passei a ver com mais 

clareza. Os Passos 4 a 10 ajudaram-me a entender o que é da minha 

responsabilidade e o que não é. Com a doença do alcoolismo, isso é 

particularmente confuso, pois não sabia onde eu terminava e onde outra pessoa 

começava. Nós éramos todos emaranhados uns com os outros e, ao mesmo 

tempo, não tínhamos nenhuma ligação real. O que também me ajudou muito, foi 

entender que não preciso aceitar comportamento inaceitável de mim mesmo ou 

de outras pessoas. Que não é dever de uma “boa pessoa” tolerar 

comportamentos inaceitáveis, nem é aceitável justificar a minha própria doença.   

 

Isabela | Adaptado e traduzido de partilha divulgada no Grupo Internacional Filhos Adultos 

Culpa  
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Hoje sou quem sou, graças 

ao Al-Anon. Se olhar para trás 

e pensar quem eu era antes 

de iniciar esta caminhada 

maravilhosa, parece que 

estou a sonhar. Jamais pensei 

sentir o que tenho sentido 

nos últimos anos.  

E o caminho está apenas a 

começar, vejo progresso 

todos os dias, em cada 

situação difícil, nas decisões 

que tomo, nas escolhas que 

faço, em cada dia.  

Esta paz que sinto, o bem-

estar comigo mesma, e com 

os que me rodeiam, 

independentemente de 

serem quem são ou fazerem 

o que fazem. Eu cresci por 

dentro, estou mais “rica”, 

tenho um Poder Superior que 

caminha ao meu lado, eu O 

sinto, eu O ouço, Ele me 

orienta.  

Estou grata por esta dádiva, ainda que continue a conviver com um alcoólico no 

ativo, hoje o relacionamento melhorou.  

Hoje, eu cuido de mim e dou ao outro a oportunidade de fazer as suas escolhas e 

ser responsável por elas. Os dias não são todos iguais, mas, na maior parte do 

tempo, sinto-me bem e grata pelos momentos bons passados com o meu 

companheiro alcoólico. Hoje, vivo em paz comigo, com a vida e o mundo à 

minha volta. 

 

Fátima | Grupo de Valadares e Braga 

 

 

 

Sou grata ao Al-Anon 
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Tendo sido exposta a constantes estímulos negativos, senti-me vulnerável ao 

ponto de pensar que seria bom retirar-me de cena, mas não era solução... Esta 

invasão rotineira não me permitia respirar, estava sempre em estado de tensão. 

Isto, a médio e longo prazo, deixou-me severas marcas emocionais, insónia, 

ansiedade e até dores musculares. Passei a vida em busca de soluções, um 

remédio, uma técnica que me aliviasse as dores. Foi uma procura em vão, pois, 

mais dor aparecia para ser resolvida. As consequências, que iam além do 

emocional, tornaram-se concretas, quando uma das reações foi esquivar-me do 

mundo. Viver com um alcoólico é um exercício diário, é cansativo estar o tempo 

todo na defensiva, tentando proteger-me de um possível ataque, que pode vir a 

qualquer momento. O mundo se torna hostil, as pessoas são perigosas, a 

angústia toma conta, impossibilitando-me de relaxar. Acabei por isolar-me, 

criando o meu próprio mundinho, e só saía para cumprir os compromissos 

necessários. Cerquei-me de tudo que me proporcionava conforto. Encontrei o 

AL-ANON e ali fiquei, a tentar buscar alívio para as angústias e tristezas.  

É muito saudável aprender a cuidar de mim mesma e proteger-me, mas faz parte 

do processo de recuperação enfrentar e olhar para essas dores, assim como para 

essas situações que vinham a minar a alegria da minha vida. Confesso que não é 

um processo fácil: mexer nas feridas. Irá causar muita dor, pode ser até que 

‘infete’, mas é essencial para encontrar a tranquilidade interior. Se a deixar lá, 

escondida, a dor irá devorar-me aos poucos, até que não sobre nada que me faça 

feliz ou me dê prazer. Olhar para o que está disfuncional, para o que não está a 

fluir, faz parte do crescimento. Esquivar-me pode até gerar a sensação de que 

está tudo bem, mas é ilusório, a infeção continua ali… e, a qualquer momento, irá 

doer novamente. Entendo que as experiências que passei, por mais difíceis que 

tenham sido, ajudam-me a crescer emocionalmente. Tudo depende do foco. Se 

ficar presa às lamúrias, passarei a andar em círculos, mas, se houver o 

entendimento, será mais fácil retirar a dor a que fui exposta e a que me expus. 

Permito-me abrir a minha caixinha, onde guardo tudo o que escrevi sobre mim 

no passado, faço isso com carinho, no meu tempo. Encontrei alguém de 

confiança, uma madrinha, que pode ajudar-me nesta empreitada e já me ajudou 

a cicatrizar. O bom que me carateriza e tudo de mau que tinha foi debulhado... 

Olhar para dentro de mim e dar-me conta dos defeitos de caráter, doeu. Um 

trabalho duro que levou muito tempo, mas foi mesmo necessário. Quando me 

permiti a ser feliz, a porta foi-se abrindo e, aos poucos, fui aprendendo que 

relaxar é possível e faz muito bem. A FELICIDADE não é permanente, é sim 

momentânea... No meu 4º Passo deu-se o Despertar Espiritual. 

 

Gina | Grupo Alegria Viver 

A importância do 4º Passo 
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The God of my understanding is a 

carob tree 

It is more of a she than as he 

 

The God of my understanding are the 

roots of my carob tree 

I can’t sit on them. They don’t allow 

me to put my back to the trunk 

 

The God of my understanding is an 

owl that I see on the electric cable at 

dusk 

It is more of a presence than a bird 

 

The God of my understanding is a 

lettuce 

She is more of an ego deflector than a 

salad leaf 

 

The God of my understanding is a still 

quiet voice 

It does not want or need to be 

worshipped 

 

The God of my understanding reminds 

me daily of my worth and that I am 

love and loved  

It is more of an opportunity for joy 

and remembrance 

 

The God of my understanding is a 

cacti. It requires very little from me 

It is a giver of grace, fascination and is 

patient 

 

The God of my understanding revels in 

abundance 

My heart and garden feel it 

O Deus do meu entendimento é uma 

alfarrobeira 

É mais ela do que ele 

 

O Deus do meu entendimento são as 

raízes da minha alfarrobeira 

Eu não posso sentar neles. Eles não 

permitem que eu me encoste a elas 

 

O Deus do meu entendimento é uma 

coruja que vejo no cabo elétrico ao 

entardecer 

É mais uma presença do que um 

pássaro 

 

O Deus do meu entendimento é uma 

alface 

Ela é mais um defletor de ego do que 

uma folha de salada 

 

O Deus do meu entendimento é uma 

voz mansa e silenciosa 

Não quer ou precisa ser adorado 

 

O Deus da minha compreensão me 

lembra diariamente do meu valor e que 

sou amado e amado 

É mais uma oportunidade de alegria e 

lembrança 

 

O Deus do meu entendimento é um 

cacto. Exige muito pouco de mim 

É um doador de graça, fascínio e é 

paciente 

 

O Deus do meu entendimento se deleita 

em abundância 

Meu coração e o jardim sentem isso 

The God of my understanding | O Deus do meu 

entendimento 
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The God of my understanding lets me 

go and holds me 

I grow with ease, like a bush, some 

days battered by the wind 

 

The God of my understanding allows 

the sun to breathe into my soul body 

It is light, warmth and a daily 

resurrection 

 

Sue Hall  

 

O Deus do meu entendimento me deixa 

ir e me segura 

Eu cresço com facilidade, como um 

arbusto, alguns dias castigado pelo 

vento 

 

O Deus do meu entendimento permite 

que o sol respire na minha alma 

É luz, calor e uma ressurreição diária 

 

Sue Hall 

 

 

 

 

A peça da LAC 'Uma história contada por muitas vozes' é 

um livro diferente e inspirador. Através dele, 

acompanhamos a trajetória do programa através de 

partilhas de membros desde o início do Al-Anon. Os 

membros contam as suas histórias e a história do Al-

Anon, partilhando o caminho que tomaram para a 

recuperação. Mas, ao mesmo tempo, mergulhamos no 

passado do Al-Anon e vamos descobrindo a forma 

como as gerações anteriores construíram a estrutura de 

serviço e fortaleceram associação no mundo todo. Neste livro, 

podemos encontrar inspiração para o serviço e vemos como os nossos legados e 

princípios espirituais foram aplicados a diferentes situações.  

Através desta peça da LAC, viajamos no tempo e ficamos a entender melhor 

como o Al-Anon foi mudando ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, 

constatamos como o serviço pode ser desafiante e uma ferramenta poderosa 

para a nossa recuperação. Enfrentando muitos desafios e conflitos, os membros 

do Al-Anon renovaram continuamente, ao longo de gerações, o seu 

compromisso coletivo com os 12 Passos, Tradições e Conceitos e conseguiram 

guiar a associação por uma caminhada de crescimento espiritual, possibilitando 

que, quando algum familiar ou amigo de alcoólico pedir ajuda, a mão do Al-

Anon esteja lá para ajudar. Que livro nos inspire a aceitar, viver e ultrapassar os 

desafios que hoje enfrentamos como associação e comunidade. 

The God of my understanding | O Deus do meu 

entendimento (cont.) 

Lendo a nossa literatura 
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Quando vim para o Al-Anon, estava desesperada, sentindo-me sem esperança e 

exausta. A minha vida estava completamente interligada com os meus entes 

queridos. Eu não sabia onde eles terminavam e onde eu começava. Pela graça de 

Deus, pedi a alguém para ser a minha madrinha, e foi a madrinha certa para mim. 

Gentil, mas firme e totalmente focada na recuperação, através dos Passos. Ela 

participava em muitas reuniões e prestava serviço. 

Ao completar o meu inventário do Passo 4, percebi que realmente desempenhei 

um papel em tudo o que me aconteceu... Fui voluntária e não vítima. E então 

pude começar a estabelecer limites e reensinar às pessoas à minha volta, como 

deviam tratar-me. Eu não era mais um capacho e não estava disposta a aceitar 

um comportamento inaceitável de outras pessoas. 

Esta é uma das muitas ferramentas valiosas que o Al-Anon me deu. Hoje, como 

diz o nosso preâmbulo, encontrei alegria - e até felicidade - quer o alcoólico 

continue bebendo quer não. 

 

Ana I. | Fort Lauderdale, Florida 

 

 

 

 

When I came to Al-Anon, I was in despair, feeling hopeless and exhausted.  My 

life was completely intertwined with my loved ones.  I didn't know where they 

ended and I began.  By the grace of God, I asked someone to be my sponsor and 

she was the right sponsor for me. Gentle but firm and totally focused on recovery 

through the Steps. She was attending many meetings and doing service.   

As I completed my Step 4 inventory, I came to see that I indeed played a part in 

everything that happened to me - I was a volunteer, not a victim.  And I was then 

able to start setting boundaries and re-teaching people how to treat me.  I was 

no longer a doormat and was not willing to accept unacceptable behaviour from 

others. 

This is one of the many valuable tools that Al-Anon has given me.  Today, as our 

opening says, I found contentment - and even happiness - whether the alcoholic  

is still drinking or not. 

 

Ana I. | Fort Lauderdale, FL 

 

I found contentment and even happiness 

Encontrei alegria e até felicidade 
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Caminhar em Al-Anon pode ter diferentes fases. Houve uma altura quando achei 

que já não necessitava das reuniões e do programa. Mas, passado algum tempo, 

comecei a sentir necessidade de voltar e, quando o fiz, compreendi o quanto 

precisava. O Lema ‘Escute e Aprenda’ diz-me muito, porque eu dei sempre muito 

aos outros e preocupava-me demasiado com as outras pessoas. Só com o Al-

Anon comecei a praticar colocar-me em primeiro lugar, quando comecei a ouvir 

as partilhas. 

Não foi fácil, mas já não me deixo humilhar, estou atenta aos meus sentimentos, 

páro, escuto-me, reflito e medito. E isso ajuda a ligar-me ao meu Poder Superior, 

a aprender mais sobre mim e a encontrar uma serenidade e uma gratidão 

imensa. É um caminho que vou fazendo, mas sinto que tenho ainda muito para 

aprender e para dar, sempre com amor. 

A aprendizagem que tenho feito no Grupo e ao escutar as outras partilhas mexe 

comigo, até tenho chorado. A minha relação com o meu familiar alcoólico foi 

turbulenta e difícil. Não havia paz e, à medida que os anos iam passando, vi os 

efeitos que o alcoolismo ativo teve na minha família, mas não tinha coragem de 

confrontar o meu familiar alcoólico. Andei muitos anos com o número de AA na 

carteira, esperando que o meu familiar quisesse tratar-se. Quando as coisas 

pioraram e depois de várias situações complicadas, fui a uma reunião de Al-Anon 

e ouvi uma partilha que mexeu comigo. Resolvi ficar. Como não tinha livros, 

escutava e aprendia nas reuniões.  

Compreendi que estava a lidar com uma doença complexa e que eu também 

estava doente. Aprendi a ter a mente aberta e que é importante ter boa vontade 

para ouvir e conceber o nosso Poder Superior. O Grupo tornou-se muito 

importante para mim. E até hoje continuo voltando. Isso faz-me bem, sinto-me 

melhor. Embora por vezes com dificuldades, venho sempre que posso a uma 

reunião. Às vezes é um esforço, mas vale a pena. Daquilo que ouço nas reuniões, 

levo sempre algo que me ajuda e sinto-me bem com isso. Assim, mesmo tendo 

chegado há muito tempo, continuo a sentir necessidade de voltar. Hoje sei o que 

AL-Anon é para mim, apesar de ter perdido algum tempo com a procura de uma 

receita para o meu familiar alcoólico começar a viver de outra forma. Praticar não 

é fácil. Os anos passam, e continuo a sentir os Passos de forma diferente. A cada 

ano, aprendo coisas novas. A minha gratidão é imensa, principalmente pelas 

partilhas das companheiras. O que escuto, ajuda-me e incentiva-me a partilhar, 

algo que seria impossível quando cheguei. Ao escutar, identifico-me e aprendo. 

Tento aceitar os outros e fazer o desligamento do que me magoa. Em todas as 

reuniões escuto e aprendo, por vezes quando menos espero. Foi nas reuniões 

que aprendi que não tinha culpa do alcoolismo, e a desligar a pessoa da doença. 

'Escute e Aprenda’ 
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Ainda aprendi a não abdicar das coisas de que gosto e do que me faz bem. 

Ajuda-me saber que posso confiar e que, quando preciso, as companheiras/os 

estão lá, que não estou sozinha. O Grupo ajuda-me a identificar as minhas 

emoções quando escuto as partilhas. Posso dizer que o Al-Anon fez maravilhas 

na minha vida. As dificuldades que tinha vão sendo enfrentadas. Sinto uma 

gratidão muito grande por isso. O respeito e a compreensão que existe no Grupo 

fazem-me bem. Mesmo quando estou perdida, a força que recebo nas reuniões 

faz toda a diferença. Nos maiores desesperos, o que senti fez com que 

encontrasse coragem para viver. E hoje, tenho uma vida mais feliz. Quero 

continuar a vir, para dar de volta, especialmente a quem vem de novo. É uma 

forma de expressar a minha gratidão.  

Aprendi ainda que o Grupo também é Amor e Compreensão. Isso ajuda a 

encontrar o caminho para aceitar-me, a encontrar o melhor que tenho em mim e 

a agradecer, mesmo quando as coisas são 

difíceis. A nossa companheira Susete ajudou 

sempre muito com o seu exemplo de 

compreensão e amor. A doçura no olhar e a 

palavra da Susete, mesmo estando a sofrer 

muito, transpirava Amor… e isso continua 

presente no nosso espírito. Quando hoje 

olho para mim, estou diferente, com mais 

serenidade e paz. Ao escutar, fui deixando o 

caminho da raiva e do ressentimento. Fui 

descobrindo um novo eu. Entendi coisas que 

não entendia e deixei de tentar controlar os 

outros. Estou muito melhor, até aprendi a 

dizer a palavra NÃO. Agora, dou atenção às minhas necessidades, por ter ouvido 

e aprendido que não deveria limitar-me a atender as necessidades dos outros. 

A espiritualidade e a interajuda que existem no Grupo, mesmo no Serviço, 

confortam-me, fazem querer mudar e ter coragem para compreender melhor as 

minhas dificuldades. Por isso, este Grupo é o grupo do meu coração, onde há 

pessoas iguais a mim, onde posso dizer o que sinto, sem julgamentos. Aqui 

aprendi que por vezes tenho de parar, ter calma, ouvir e aplicar os 3 C’s. Aprendi 

também que o Amor não pode curar a doença do alcoolismo, mas que o Amor 

pode ajudar a curar-me a mim mesma e a compreender melhor o doente 

alcoólico. Muita gratidão por 29 anos de existência do ‘Escuta e Aprende'! 

 

Partilha comum efetuada no Aniversário do Grupo da Cova da Piedade 

'Escute e Aprenda’ (cont.) 
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Foi uma alegria e um privilégio coordenar um workshop de escrita durante o 

período de almoço da Convenção Europeia Al-Anon, realizada em 8 de outubro 

de 2022. O objetivo do workshop era divulgar que o Comité do Boletim do Al-

Anon Portugal e o WSO gostariam de receber contribuições escritas para o site e 

para a publicação escrita. Durante o intervalo do almoço, algumas pessoas 

participaram da oficina de escrita que estava prevista no programa. Sara, do 

Boletim em Portugal, explicou que tarefas realizam e como contribuir com 

partilhas. Sam V., dos EUA, explicou como ele contribuiu para a publicação no 

Fórum. Foi pedido aos participantes para se lembrarem enquanto escreviam: 

• Por que escrevemos e compartilhamos nossas 

histórias? 

• Como histórias ajudam na recuperação 

pessoal e na recuperação de outras pessoas? 

• Quando nos relacionamos com uma história, 

nos sentimos menos sozinhos e há uma 

oportunidade de clarificação e cura. 

• Aplique os princípios do Al-Anon na redação de texto de recuperação - 

especialmente o anonimato e a confidencialidade. Escreva por experiência 

pessoal, anonimamente, como um membro do Al-Anon, usando apenas o 

primeiro nome ou um pseudónimo como autor. 

• Compartilhe com o coração. 

• Lembre-se, não precisamos ter todas as respostas, e sua história não precisa 

ser perfeita. 

• Escreva a partir da experiência pessoal, usando pronomes de primeira pessoa 

do singular (eu ou meu). 

• Nós nos concentramos em nós mesmos, não em outra pessoa. Devemos 

manter tópicos relacionados ao Al‐Anon. Evite generalidades, questões 

externas, centros de tratamento ou linguagem terapêutica, filosofias 

religiosas e outros programas de Doze Passos. 

• Evite “ensinar” ou dar conselhos. 

• Observe as Doze Tradições do Al-Anon ao compartilhar. 

 

Sue H. 

 

 

 

 

Workshop sobre ‘Escrever e Partilhar’ na Convenção 

Europeia do Al-Anon 
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1. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool – que tínhamos perdido 

o controlo das nossas vidas. 

2. Viemos a acreditar que um Poder Superior a nós mesmos poderia devolver-

nos a sanidade. 

3. Tomámos a decisão de entregar a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados 

de Deus, como nós O concebíamos. 

4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 

5. Admitimos para Deus, para nós mesmos e para um outro ser humano, a 

natureza exata de nossos defeitos. 

6. Ficámos inteiramente prontos para que Deus removesse todos esses defeitos 

de carácter. 

7. Humildemente, pedimos-Lhe para remover as nossas imperfeições. 

8. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e 

dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. 

9. Fizemos reparações diretas a essas pessoas, sempre que possível, excepto 

quando fazê-lo viesse prejudicá-las ou a outras pessoas. 

10. Continuámos fazendo um inventário pessoal e, quando estávamos errados, 

admitíamo-lo prontamente. 

11. Procurámos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso contacto 

consciente com Deus, como nós O concebíamos, rogando apenas o 

conhecimento da Sua vontade em relação a nós e a força para realizar essa 

vontade. 

12. Tendo tido um despertar espiritual, por meio destes Passos, procurámos 

levar esta mensagem a outras pessoas e praticar estes princípios em todas as 

nossas atividades. 

Os Doze Passos 
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1. O nosso bem-estar comum deve vir em primeiro lugar; o progresso pessoal 

do maior número de membros depende da unidade. 

2. Para o nosso propósito de Grupo há somente uma autoridade – um Deus 

amoroso que pode manifestar-se na nossa consciência de Grupo. Os nossos 

líderes são apenas servidores de confiança; eles não governam. 

3. Os parentes de alcoólicos, quando se reúnem para prestar ajuda uns aos 

outros, podem chamar-se de Grupo Familiar Al-Anon, desde que, como 

Grupo, não tenham nenhuma outra filiação. O único requisito para ser 

membro é que exista um problema de alcoolismo num parente ou amigo. 

4. Cada Grupo deve ser autónomo, excepto em assuntos que afetem um outro 

Grupo, ou o Al-Anon, ou AA como um todo. 

5. Cada Grupo Familiar Al-Anon tem apenas um propósito: prestar ajuda a 

familiares de alcoólicos. Fazemos isso, praticando os 12 Passos de AA, nós 

mesmos, encorajando e compreendendo os nossos parentes alcoólicos, bem 

como acolhendo e proporcionando alívio a familiares de alcoólicos. 

6. Os nossos Grupos Familiares Al-Anon nunca deverão endossar, financiar ou 

emprestar o nosso nome a qualquer empreendimento de fora, para que 

problemas de dinheiro, propriedade e prestígio não nos desviem de nosso 

objetivo espiritual primordial. Embora sendo uma entidade separada, 

deveremos sempre colaborar com Alcoólicos Anónimos. 

7. Cada Grupo deverá ser totalmente auto-suficiente, recusando contribuições 

de fora. 

8. O trabalho do Passo 12 do Al-Anon deverá sempre permanecer não 

profissional, mas os nossos centros de serviço podem contratar funcionários 

especializados. 

9. Os nossos Grupos, como tais, nunca deverão ser organizados, mas podemos 

criar juntas ou comités de serviço diretamente responsáveis perante aqueles 

a quem prestam serviço. 

10. Os Grupos Familiares Al-Anon não opinam sobre questões de fora, portanto, 

o nosso nome jamais deverá ser envolvido em controvérsia pública. 

11. A nossa política de relações públicas baseia-se na atracão, não na promoção; 

precisamos manter sempre o anonimato pessoal a nível de imprensa, rádio, 

televisão e filmes. Precisamos proteger, com o máximo cuidado, o anonimato 

de todos os membros de AA. 

12. O anonimato é a base espiritual de todas as nossas Tradições, lembrando-

nos sempre de colocar os princípios acima das personalidades. 

As Doze Tradições  
 

 

 

 

 



 

 26 

Só por Hoje: Boletim dos Grupos Familiares Al-Anon de Portugal 2

0

2

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


