
Perguntas para debate em pequenos grupos 

Atmosfera de recuperação no serviço 

Na sua opinião, como deve ser uma atmosfera de recuperação no serviço? 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

O que você e seu comitê de serviço podem fazer para incentivar uma atmosfera de 

recuperação no serviço? 

              

              

              

              

              

              

              

       

    _____________  

Compartilhe seus debates: digitalize ou envie  
foto destas anotações para o e-mail 
worldboard@na.org 

  Atmosfera 

de recuperação 

no serviço 

Em vez de julgar, procuramos formas de ajudar. 

Nossa tarefa é acender a chama do desejo, e não 

abafá-la. 
   Isto resulta: como e porque, “Terceira Tradição” 

Nossa relação com o serviço e a forma como a expressamos modifica-se à 

medida que nossa humidade se torna mais profunda. 

O desejo de servir é uma manifestação de libertação de si próprio. O anonimato 

é um princípio fundamental do serviço abnegado. Quando aprendemos a 

oferecer desinteressadamente, a serviço daqueles que sofrem e de um poder 

maior do que nós, encontramos felicidade, sentido e dignidade. 
Viver limpo: A jornada continua, Capítulo sete, “A jornada continua” 



Perguntas para debate em pequenos grupos 

Inspirando uns aos outros 
Quais ações específicas poderiam ser adotadas pelos servidores de confiança de NA para  

tornar o serviço mais atrativo? 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

Os membros apreciam aquilo que sabem fazer bem. Como poderíamos inspirar todos os 
membros a prestar serviço de uma maneira que melhor se adapte às suas qualidades e 
talentos? 

              

              

              

              

     ________________________________________________  

               

   __________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Compartilhe seus debates: digitalize ou envie  
foto destas anotações para o e-mail 
worldboard@na.org 

  Atmosfera 

de recuperação 

no serviço 

A unidade que apoia o nosso bem-estar comum é 

criada, não só através do nosso trabalho cojunto 

como, também, quando nos divertimos juntos. 
            Isto resulta: como e porque, “Primeira Tradição” 

Nossa relação com o serviço e a forma como a expressamos modifica-se à 

medida que nossa humidade se torna mais profunda. 

O desejo de servir é uma manifestação de libertação de si próprio. O anonimato 

é um princípio fundamental do serviço abnegado. Quando aprendemos a 

oferecer desinteressadamente, a serviço daqueles que sofrem e de um poder 

maior do que nós, encontramos felicidade, sentido e dignidade. 
Viver limpo: A jornada continua, Capítulo sete, “A jornada continua” 


