
Reuniões de serviço de grupo

Objetivo
A maior responsabilidade de um grupo é levar a mensa-

gem de recuperação de NA. Os grupos que destinam um 
tempo para ter discussões são muitas vezes mais capazes 
de criar uma atmosfera em que esta mensagem possa ser 
compartilhada. Reunir-se permite aos membros: abordar 
problemas do grupo, conectar-se um ao outro e criar um 
senso de grupo em unidade. As reuniões de serviço de 
grupo (às vezes chamadas de reuniões administrativas) 
também permitem aos grupos discutirem assuntos de 
maneira que mantenha a reunião de recuperação focada 
em levar a mensagem de NA com eficácia. 

Exemplo de formato para  
reuniões de serviço de grupo

Reuniões de serviço de grupo são realizadas geralmente 
antes ou depois da reunião de recuperação para que 
esta permaneça focada em seu propósito primordial. Os 
membros do grupo são encorajados a frequentar, levantar 
questões e participar das discussões. Este exemplo de for-
mato para reunião tem o objetivo de dar aos grupos uma 
ideia de como uma reunião típica de serviço é conduzida. 
Existem várias formas de conduzir uma reunião de serviço 
de grupo. O tamanho e a personalidade de um grupo irão 
determinar a estrutura da reunião de serviço. 

 1. O servidor que coordena o grupo (geralmente o 
secretário) inicia a reunião de serviço com uma 
oração.

 2. Os problemas do grupo e as soluções são 
discutidos. Estas discussões normalmente 
envolvem assuntos tais como o relacionamento do 
grupo com o local de reunião, como o grupo está 
levando a mensagem de NA ou qualquer outra 
questão relevante.

 3. O tesoureiro apresenta um relatório sobre 
a situação financeira do grupo e faz uma 

recomendação a respeito das contribuições para a 
área, região ou serviços mundiais.  

 4. O RSG (Representante de Serviço do Grupo) 
apresenta um relatório sobre qualquer assunto 
importante da área, região, zonal ou dos serviços 
mundiais para o grupo.

 5. Outros servidores de confiança do grupo 
apresentam relatórios sobre seus encargos.

 6. O grupo aborda encargos em aberto ou tarefas que 
precisam ser realizadas.

 7. A reunião é encerrada com uma oração.

Alguns grupos realizam reuniões de serviço regular-
mente (antecedendo a reunião do Comitê de Serviço de 
Área – CSA), enquanto outros as realizam quando há algum 
assunto específico que necessite a atenção do grupo. As 
reuniões de serviço dão aos membros oportunidade de 
discutir assuntos importantes para o grupo.

A consciência de grupo pode ser vista da mesma ma-
neira que a consciência pessoal. A consciência de grupo 
reflete uma conscientização coletiva, compreensão e 
entrega aos princípios espirituais. A consciência de um 
grupo toma forma quando seus membros usam o tempo 
para falar sobre as suas necessidades pessoais, as neces-
sidades desse grupo e de NA como um todo.
   Funciona: como e por quê

Consciência de grupo
A consciência de grupo é o meio pelo qual pedimos 

a orientação contínua de um Poder Superior em nosso 
processo de tomada de decisão. Uma consciência de 
grupo existe quando adictos, cujas consciências foram 
despertadas, se reúnem para considerar questões relacio-
nadas ao serviço. Esta consciência é demonstrada quando 
membros do grupo escutam uns aos outros e buscam 
consenso. Discussão tranquila, respeito mútuo e confiança 
na consciência do grupo o ajudam a cumprir seu propósito 
primordial.

Por vezes, usamos o voto como um instrumento simples 
para traduzir esta orientação espiritual em termos claros 
e decisivos. Muitas vezes uma votação não é necessária 
depois de uma discussão cuidadosa e atenta, porque a 
consciência do grupo torna-se perfeitamente clara. É im-
portante que o coordenador da reunião pergunte se há 
alguma objeção ao consenso obtido. É essencial dedicar 
tempo para uma discussão aberta dos assuntos, não impor-
tando como o grupo resolve conduzir a reunião de serviço: 
com ou sem votação.

Uma das melhores formas de um grupo solucionar as 
diversas questões que podem surgir é permanecer cen-
trado em nosso propósito primordial de levar a mensa-
gem de recuperação de NA a adictos que ainda sofrem. 
Praticando os princípios espirituais contidos nas Doze 
Tradições e nos Doze Passos, podemos solucionar a maioria 
dos problemas do grupo. Em outros casos, o grupo pode 
procurar sugestões de grupos próximos ou através do RSG 
(Representante de Serviço do Grupo) no Comitê de Serviço 
de Área. 

Mantendo  
grupos de escolha fortes

Existem várias formas de os grupos falarem sobre 
questões importantes fora das reuniões de serviço. O que 
é importante é que encontrem tempo para desenvolver 
uma consciência de grupo, tanto em uma reunião regular 
de serviço quanto em uma reunião extraordinária. Alguns 
grupos fazem um inventário regular dos seus esforços 
em levar a mensagem de NA, outros tratam das situações 
à medida que surgem. O folheto Construindo Grupos de 
Escolha Fortes é um recurso que os membros podem usar 
para fortalecer seus grupos de escolha. Os grupos também 
podem responder a algumas das seguintes questões em 
suas discussões como construir grupos de escolha sortes:
  O grupo tem sido efetivo em levar a mensagem de 

recuperação de NA?
  Como o grupo pode se tornar mais acolhedor e 

acessível a mais adictos na comunidade?



  Como o grupo se esforça para criar um ambiente 
seguro para os recém-chegados?  Os recém- 
-chegados são submetidos a abordagens sexuais 
ou financeiras inapropriadas?

  O formato de reunião é adequado para o grupo?
  O líder, coordenador ou secretário estimula uma 

atmosfera de recuperação na reunião?
  Os membros vivem os princípios de NA e partilham 

sobre eles no grupo?
  A frequência está estável ou crescente?
  Como o grupo está mantendo relações públicas 

sólidas com o local de reunião?
  Como o grupo percebe sua imagem pública na 

comunidade?
  O grupo está praticando as Doze Tradições e os 

Doze Conceitos de Narcóticos Anônimos?
  O dinheiro do grupo estão sendo utilizado com 

sabedoria? Como o grupo usa estes recursos para 
levar adiante a mensagem de NA?

  A área, região, fórum zonal ou os serviços mundiais 
pediram ao grupo alguma orientação?

  O grupo apresenta novos membros ao serviço?
  Como o grupo prepara servidores de confiança 

para outros encargos?

À medida que nossa confiança em um Poder Superior 
cresce, torna-se mais fácil abrir mão de nossos desejos 
pessoais e parar de lutar pelo que queremos. Com uma 
atitude de rendição, fica mais fácil trabalhar juntos em 
um grupo. 
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