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A filosofia deste modelo é de inspiração cristã, pois se baseia na transmissão de princípios 

éticos e morais bíblicos que se espera venham a ser interiorizados pelos recuperandos de modo 

a facilitar uma responsabilização progressiva pela sua vida e pela vida do grupo. 

O programa de regime interno divide-se em quatro fases numa duração de 

aproximadamente seis meses. O programa terapêutico integra ainda uma 5ª fase externa de 

acompanhamento de duração exata de seis meses.  

 

1. CRITÉRIOS DE ADMISSÃO: 

 Motivação (pedido expresso pelo próprio); 

 Avaliação do candidato pela equipe terapêutica; 

 Exames médicos e análises clínicas, caso necessário; 

 Envolvimento da família ou de um grupo responsável. 

 

1.1. Contra indicações 

 Processos judiciais pendentes onde a acusação é grave; 

 Ausência de motivação pessoal; 

 Residentes na Comunidade com laços familiares e/ou afetivos no mesmo período de 

tratamento; 

 Doença infectocontagiosa ativa; 

 Casos de foro psiquiátrico (psicopatia grave, psicoses, etc.). 

 

2. NORMAS DE INGRESSO 

 Ler atentamente o Programa Terapêutico e o Regimento Interno; 

 Trazer as análises clínicas solicitadas; 

 Apresentar-se à triagem no dia e hora agendados; 

 Trazer uma cópia do comprovante de residência; 

 Trazer o valor referente à passagem de regresso ao local de origem para ser usado em 

caso de desistência, desligamento, ou conclusão de fase interna; 

 Fazer-se acompanhar de um familiar ou outra pessoa responsável no dia de ingresso. 

 

3. RITUAL DE ENTRADA 

 Entregar malas para serem revistadas; 

 Submeter-se à revista pessoal; 

 Devolver a família objetos de valor; 

 Entregar todo o dinheiro que traga consigo, o qual ficará em depósito numa conta 

corrente aberta em seu nome. Este poderá fazer uso para gastos pessoais, desde que 

autorizados e sem ultrapassar o saldo existente; 

 Tomar banho e mudar de roupa, caso necessário; 

 Preparar-se para a apresentação ao grupo. 

 

 

4. ORGANIZAÇÃO: DA VIDA EM GRUPO 

 Os residentes são os responsáveis pelas tarefas diárias da Comunidade; 

 O trabalho é previamente organizado e distribuído aos residentes, cabendo a cada um a 

responsabilidade de executar as suas tarefas; 



 O objetivo desta organização é proporcionar a aprendizagem do desempenho de tarefas 

organizadas a fim de criar ordem na vida dos residentes por oposição às suas vidas 

anteriores; 

 Procura-se que progressivamente aprendam a sentir prazer na sua vida social pela 

descoberta de novos princípios e valores de índole cristã que possam aplicar na prática 

a fim de melhorar à vivência social, e, para isso, a ênfase é posta no ensino da Bíblia 

como a resposta divina às necessidades do homem, e na interação social onde esses 

princípios, descobertos na Bíblia poderão ser aplicados, a qual é proporcionada através 

de: 

 Saídas de fins de semanas; 

 Aniversários dos residentes; 

 E em outras atividades. 

 

5. REGULAMENTO 

 Responsabilidade com o cumprimento das tarefas diárias; 

  Ter comportamentos e atitudes compatíveis com as normas da Comunidade; 

  Submeter-se ao Regimento Interno; 

 OBS: Qualquer dano ao patrimônio da Comunidade, causado pelo residente, será de 

total responsabilidade da família o ressarcimento do mesmo; 

 

 Regras Fundamentais: 
 Não é permitido o consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas (se incluem o álcool e 

o tabaco); 

 Não é permitida a violência física ou ameaça de violência física; 

 Não são permitidas relações sexuais entre residentes; 

 Não é permitido ausentar-se da Comunidade sem autorização do monitor; 

 Não é permitido desacatar a autoridade da Equipe; 

 Não é permitida a partilha de objetos de higiene pessoal como: 

 Pentes; 

 Escova de dente; 

 Tesoura; 

 Cortadores de unhas; 

 Lâminas; 

 Máquina de barbear. 

A permissão para escrever e receber cartas, visitas ou telefonemas segue o estabelecido 

em cada uma das fases. 

Com o fim de evitar que possa chegar droga ou dinheiro não autorizado, toda encomenda 

(cartas, pacotes, etc.) será revistada na presença do residente, que a receberá aberta. 

A falta de cumprimento de qualquer uma das cinco primeiras regras poderá conduzir ao 

desligamento, o qual será comunicado a família ou responsável, se possível. 

 

 Regras Básicas 
É obrigatório: 

 Obedecer ao monitor responsável; 

 Participar de todas as reuniões, grupos terapêuticos e atividades de terapia laboral; 

 Ouvir a repreensão e cumprir o deliberado; 

 Cumprir o horário; 

 Permitir a retenção de todos os objetos, roupas e livros vindos do exterior, até 

apreciação da direção; 

 Submeter-se à revista pessoal, e permitir a revista de malas após a chegada de fim de 

semana; 

 Que os telefonemas sejam supervisionados pelo monitor; 

 Manter sempre arrumados os objetos pessoais (sapatos, roupas, objetos de higiene, 

etc.); 

 Manter a cama arrumada; 



 Manter-se asseado cumprindo as regras de higiene elementares; 

 Limpar de imediato o que sujar por acidente; 

 Após utilização dos sanitários limpa-los convenientemente. 

 

 Não é permitido: 
 Isolar-se; 

 Manter relações privilegiadas; 

 Trocar/vender roupas e objetos entre residentes, a não ser com a autorização da direção; 

 Circular nos quartos alheios; 

 Mudar de quarto, cama, ou colchão sem autorização da direção; 

 Fazer do quarto uma sala de estar; 

 Ter dinheiro em seu poder; 

 Usar palavras obscenas, vulgares, ou conversações negativas, principalmente sobre o 

passado. 

 

A permanência na Comunidade é em caráter voluntário. Se o residente desejar abandonar o 

programa, deverá comunicá-lo à direção com 24 horas de antecedência. De qualquer modo, 

recomenda-se ao residente que reflita sobre o passo que vai dar e que resista ao impulso de 

abandonar o tratamento, uma vez que é natural que uma pessoa que tenciona deixar a droga se 

sinta impaciente e com dificuldades, sobretudo na primeira fase do programa. Na 

impossibilidade de um acompanhante ao destino até a sua localidade, a Comunidade não poderá 

nunca ser responsabilizada pelo comportamento (qualquer que seja) do residente. 

 

 Visitas: 

 

Residentes poderão receber visitas somente após ter passado para a 2º fase do tratamento. As 

visitas acontecerão aos domingos das 10h às 14h. 

Das 10h às 11:30h é ministrado um culto onde os residentes participam e se o familiar estiver 

presente na comunidade neste horário deverá participar do culto juntamente com ele. 

Aos domingos também vendemos almoço na comunidade, mas a família tem a liberdade de 

levar seu próprio alimento e fazer sua refeição com o seu ente querido. 

Fica a critério da família chegar após o culto ou almoço e fazer a visita das 12:30h às 14h. 

 

 

6. FASES 

6.1. 1ª fase: 

Duração - até 30 dias 
Integração e envolvimento na Comunidade; 

Tomar consciência dos seus próprios problemas e do que quer mudar em si 

mesmo; 

Não pode estar sozinho quer a circular pela casa quer pela propriedade; 

Não pode ser confrontado nos grupos terapêuticos. 

 

Não é permitido na 1ª fase: 

Permanecer no quarto; 

Receber/fazer telefonemas; 

Ter visitas (a não ser as expressamente autorizadas em casos especiais); 

Sair sozinho da Comunidade; 

Ter objetos pessoais (relógio, cordões, anéis, pulseiras, fotografias, DVD’s, livros, 

etc.). 

 

6.2. 2ª fase: 

Duração - até 45 dias 

Ter visitas (aos domingos das 10:00h às 14:00h); 

Maior responsabilidade em relação à Comunidade; 

Aprofundar a reflexão sobre si mesmo; 



Conquistas de privilégios; 

Retomada de contatos com o exterior; 

Retomada de encontros com familiares. 

 

Deveres – assumir progressivamente as seguintes responsabilidades: 

 Coordenação de tarefas na terapia laboral; 

 Apadrinhar um residente. 

 

Possibilidades desta fase: 

Readquirir alguns objetos pessoais (relógio, cordão, etc.); 

Receber e/ou fazer 4 telefonemas semanais na presença do monitor com duração 

máxima de 10 minutos cada, sendo dois telefonemas na quarta feira das 14:00h às 

21:00 e dois no domingo das 09:00h às 21:00h; 

Acompanhar a Equipe em algumas saídas. 
 

 

6.3 3ª fase: 

Duração - até 45 dias 

Continuar a reflexão sobre si mesmo; 

Maior responsabilidade e autonomia em relação a si e ao grupo; 

Trabalhar as relações com seus familiares ou outras pessoas significativas; 

A partir desta fase, iniciar um projeto de vida realista; 

 

Possibilidades desta fase: 

Um fim de semana completo semanalmente; 

 

Saída – às sextas-feiras, a partir das 09:00h: 

A saída de fim de semana deverá ser requerida acompanhada de uma descrição do 

que o residente deseja fazer durante esse tempo. O requerimento será aprovado ou 

não a critério da Equipe.  

 

Retorno – às segundas-feiras até as 16:00h: 

O residente deverá prestar um relatório verbal da saída de fim de semana à Equipe 

de plantão. 

 

6.4 4ª fase: 

Duração – até 45 dias 
Preparar-se para ser reinserido na sociedade; 

Continuação do trabalho das relações com seus familiares ou outras pessoas 

significativas; 

Continuação dos processos terapêuticos (grupo ou individual); 

Responsabilizar-se por uma atividade laboral; 

Colaborar na preparação da admissão de novos residentes; 

Retornar aos estudos e/ou buscar uma formação profissional. 

 

Possibilidades desta fase: 

Sair uma semana completa com propósito de preparar a sua saída da Comunidade 

(procurar trabalho, casa para viver, desenvolver relações com a família ou pessoas 

significativas, etc.); 

Passar os fins de semana em casa, se possível. 

 

6.5 5ª fase – Fase de acompanhamento: 

Duração – 6 meses 

O recuperando vive fora da Comunidade; 

Comparecer 1 dia à Comunidade, a cada mês, para acompanhamento, 

aconselhamento e participação nas atividades laborais 



 

 

7.    ATIVIDADES TERAPÊUTICAS 

As diferentes atividades terapêuticas serão aplicadas sempre respeitando as regras 

de funcionamento da Comunidade. 

 

7.1 Grupo terapêutico 

No mínimo uma vez por semana; 

Vivência dos 12 passos. 

Objetivo: crescimento espiritual, prevenção de recaídas, recuperar autoestima 

resolução de tensões e conflitos no grupo, etc. 

 

 

 

 

7.2  Seminário/Culto 
Espaço onde é possível confrontar o saber de cada um e adquirir e melhorar a 

informação. 

Objetivo: abordagem de princípios bíblicos, éticos e morais de interesse para os 

residentes. 

 

7.3  Encontros de Mini Grupo 
Momento de maior intimidade e de estreitamento de relação entre dois ou mais 

residentes com o monitor. 

Objetivo: partilhar medos e angústias, criando espaço que permita facilitar a 

comunicação no grupo e a resolução de contendas. 

 

7.4 Reuniões 
Periodicidade – 6 dias por semana. 

Objetivo: compartilhar pensamentos bíblicos de incentivo e motivação para o dia. 

Distribuição das tarefas da terapia laboral.  

 

7.5  Grupo de preparação do fim de semana 

Momento que permite a partilha de expectativas, dificuldades, medos e fantasias. 

Objetivo: trabalhar a capacidade de organização, gestão e de ocupação do tempo a 

partir de novos valores e referências.  

Nota: qualquer alteração quanto ao local de permanência durante o fim de semana 

deverá obrigatoriamente ser comunicado ao monitor de plantão. 

 

7.6   Grupo de avaliação de retorno de fim de semana 

Objetivo: avaliação da concretização do programa, dificuldades sentidas, 

vivências e emoções, reforçar os aspectos positivos e a capacidade de adequação 

às regras previamente estabelecidas. 

 

7.7  Grupos de fases 
Objetivo: Esclarecer regras, partilhar dificuldades e resolver conflitos pessoais 

referentes a cada fase. 

 

7.8  Terapia familiar 

A combinar caso haja necessidades especiais. 

Objetivo: retomar e reforçar o trabalho de relação com a família ou pessoas 

significativas. Este espaço permite a resolução de conflitos e melhorar na 

comunicação familiar 

 

7.9 Reunião de família 

Periodicidade – mensal (comparecimento obrigatório). 



Momento que permite à família tomar conhecimento das regras de 

funcionamento; 

Informações sobre a co-dependência para confrontar suas culpas e medos; 

Objetivo: dar suporte emocional à família de origem. 

 

 

 

   

 


