
Elaboração de um novo livro - escrito por adictos, para adictos

 

Iniciar com um instante de silêncio, a oração de NA da 
sua escolha e apresentações. 
Slide 1: Slide do título   
Bem-vindos! Estamos aqui para apresentar o projeto 
do livro contendo um princípio espiritual por dia. 
Como em todos os projetos de literatura de NA, este 
livro será escrito por adictos, para adictos. Estamos 
felizes em ter vocês conosco hoje, porque é um 
esforço de toda a Irmandade e nossas contribuições 
são necessárias. Vamos elaborar alguns rascunhos 
que serão usados no desenvolvimento do livro.  
 

Nascimento do projeto

A Conferência Mundial de Serviço
de 2018 aprovou o plano do projeto, 
foi formado então um grupo de 
trabalho, e agora iremos gerar
material para esse grupo.

 

Slide 2: Nascimento do projeto 
O plano de projeto deste livro foi aprovado pela 
Conferência Mundial de Serviço, em maio de 2018. 
Foi formado um grupo de trabalho, que precisa do 
nosso material. Hoje, nós vamos ler, pensar, conversar 
e escrever sobre princípios espirituais, e algumas de 
nossas ideias poderão entrar no novo livro.  

Cada grupo deverá…

 Escolher um princípio espiritual

 Identificar uma ou mais citações da literatura de 

NA sobre o princípio selecionado

 Debater o princípio espiritual e sua relação com a 

literatura e com a experiência de vocês (conversar

por uns 10 minutos!)

Antes de escrever

Clique no mouse para iniciar um cronômetro de 10 minutos

 

Slide 3: Antes de escrever 
Os moderadores das oficinas podem escolher dois ou 
três princípios a serem enfocados, ou identificar 
algumas citações sobre cada princípio a ser debatido 
pelos grupos. Os grupos deverão passar pelo menos 
10 minutos falando sobre o princípio. Isso será de 
grande ajuda quando começarem a escrever. 
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 É só uma partilha por escrito

 O foco é comunicar ideias, e não
escrever poesia

 Escreva; a água só começa a fluir
quando abrimos a torneira.

Clique no mouse para iniciar um cronômetro de 10 minutos

 

Slide 4: Hora de escrever!  
Esperamos que esta conversa tenha sido útil, porque 
agora é hora de escrever. Não tenha medo! Você 
pode escrever sozinho ou com um parceiro. O 
formato será igual ao do Só por hoje; portanto, o livro 
começará com a citação que foi debatida, depois 
virão os parágrafos que vocês vão escrever aqui e, se 
o tempo permitir, a meditação.  



Mostrar e falar

Cada um lerá para o 
seu grupo o que 
escreveu.

 

Slide 5: Mostrar e falar 
Em seguida, cada um, ao redor da mesa, lerá o que 
escreveu.  
 
 
 

“Um companheiro partilha…”

Pedimos a alguns voluntários para 

ler o que você ou outro membro

do grupo escreveu.

 

Slide 6: “Um companheiro partilha…” 
Pedimos aos voluntários que leiam para os demais 
membros. 

Obrigado! Vamos recolher e encaminhar todos os nossos textos.

O que vem depois? Acesse o site www.na.org/spad para se 
manter informado. 

 

Slide 7: Obrigado! 
Obrigado pela participação de vocês. Vamos recolher 
o que vocês escreveram e encaminhar aos Serviços 
Mundiais de NA, para o grupo de trabalho. 
Agradecemos a todos pela participação e 
contribuição! Vamos fazer isso de novo, em breve.  
 

 


