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Os participantes da Conferência 
votaram para adiar a Conferência 
de Serviço Mudnial até 2023 e ter 
uma breve reunião de servço em 
2022 para resolver assuntos 
requeridos legalmente, bem como 
decidir sobre o livro Um Princípio 
Espiritual por Dia.

Resultados da enquete: 110 sim (92%), 7 
não (6%), 
3 abstenções (3%), 3 presentes não 
votantes



• WSC Virtual Interina de 2022

Material do Relatório da Agenda da Conferência Interina

O Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT)

Duração dos Termos

Um Princípio Espiritual por Dia

Material do CAT Interino
Trajetória de Aprovação da Conferência (CAT)

Orçamento para 2022–2023



Moção 1: Na qualidade de fiduciante, os delegados 
presentes na WSC de 2022 suspendem o Artigo 5º, 
Seção 3 das Regras Operacionais do FIPT, enquanto 
tomamos uma decisão sobre o futuro. Essa suspensão 
expira ao final da WSC 2020. 

Intenção: Extender a moratória existente 
para o FIPT sobre a cláusula de inspeção 
do FIPT nas regras operacionais por um 
ano.



www.na.org/fipt

Do ICC

Vídeo e 
documentos



Documento legal - as decisões que a Irmandade 
tomou coletivamente sobre a sua "propriedade 
intelectual" (literatura e marcas registradas) e 
como são protegidas.

As Regras Operacionais descrevem como o FIPT
deve ser administrado.

• Artigo 5, Seção 3: suspenso 
temporariamente na WSC de 2018.

• A WSC continuou a suspensão até a 
WSC de 2022 para que as revisões às 
Regras Operacionais pudessem ser 
discutidas presencialmente.



Moção 2: Estender até 2023 os encargos eletivos na WSC 
de dois membros do Painel de Recursos Humanos e um 
Facilitador da WSC, que atualmente terminariam em 2022.

Intenção: Reconhecer a mudança no ciclo 
da conferência devido à pandemia global.

Moção 3: Estender até 2023 os termos de três 
membros do Quadro Mundial eleitos na WSC, que 
atualmente terminariam em 2022.

Intenção: Fazer o ajuste à mudança no ciclo 
da conferência devido à pandemia global.



Moção 4: Aprovar o livro contido no Adendo B, “Um 
Princípio Espiritual por Dia”, como literatura de 
recuperação aprovada pela Irmandade.

Intenção: Ter mais um material aprovado pela 
Irmandade disponível para uso pelos membros de NA, 
grupos e comitês de serviço.

Impacto financeiro:O custo de elaboração deste 
material já foi desembolsado. Os únicos custos 
adicionais resultantes da aprovação da moção seriam 
as despesas mínimas para sua produção inicial.





Resultados 
da 

pesquisa 
do CAR de 

2016



Workshop do SPAD, 
Região Northern New England

Reunindo todos
os verbetes 



O SPAD contém verbetes sobre 89 princípios espirituais.



• ser realistas, de identificação e 
inclusivos

• atingir notas diferentes e ter funções 
diferentes

• puxar os cordões do nosso coração
• espandir a compreensão
• e nos ajudar a rir de nós mesmos.

Grupo de trabalho 
do SPAD 
conjunto de padrões



Outros PowerPoints e 
vídeos estão disponíveis 
online

O ICC e o esboço do SPAD 
podem ser baixados.
Cópias em papel do SPAD 
podem ser pedidas dos 
Serviços Mundiais de NA

www.na.org/conference

worldboard@na.org 
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