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Desde 1984, a ONG Amor-Exigente (AE) atua como
apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos
e às pessoas com comportamentos inadequados. Através de
um eficiente programa de auto e mútua ajuda, o Amor-Exigente
desenvolve preceitos para a reorganização familiar, sensibilizando as
pessoas e levando-as a perceber a necessidade de mudar o rumo de
suas vidas a partir de si mesmas, proporcionando equilíbrio e melhor
qualidade de vida. Como diz o seu lema: torná-las CADA VEZ MELHOR!
Este programa, que há mais de 3 décadas funciona e dá certo, é praticado por meio
de 12 Princípios Básicos, 12 Princípios Éticos, Espiritualidade Pluralista e Responsabilidade Social, através
de reuniões semanais, cursos e palestras, sempre com a dedicação e comprometimento dos milhares
de voluntários espalhados por todo o Brasil, Argentina e Uruguai.
Visando maior abrangência do seu movimento de proteção social, o Amor-Exigente expandiu seu
programa, dando origem aos projetos especiais: Prevenção - visa desestimular a experimentação e uso
de tabaco, álcool e outras drogas através de uma abordagem educativa junto a pais, avós e professores
para ajudar na formação de seus filhos, netos e alunos; Sobriedade - esse trabalho com abordagem
distinta, destina-se especialmente às pessoas em processo de recuperação pelo uso e abuso de álcool e
outras drogas; Amor-Exigentinho - proposta voltada para o público infanto-juvenil que utiliza os
Princípios Básicos do Programa de forma lúdica, clara e objetiva, visando auxiliá-lo a adotar atitudes
responsáveis e saudáveis; Sempre É Tempo - focado nos adultos da Melhor Idade que muitas vezes
passam pela “síndrome do ninho vazio” ou com o desafio de cuidar dos netos enquanto os pais
trabalham e/ou estudam.
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O teu amor sem exigência, me humilha
A tua exigência sem amor, me revolta
O teu amor exigente, me engrandece

