Olá,
Estamos escrevendo para avisar dos webinars de março e lembrar que pode se envolver no Projeto do Livro Um
Princípio Espiritual por Dia.

Webinars!
Marque na sua agenda. Estamos organizando não um, mas dois webinars para o próximo mês, abertos a
qualquer membro interessado. Os flyers para ambos serão postados na nossa página de
webinars: www.na.org/webinar. Clique nas imagens para ver em tamanho real, depois clique com o direito para
salvar no seu computador para encaminhar ou postar. Espalhe a notícia!
13 de março, das 16 às 18 horas de Brasília: Como as reuniões virtuais se conectam ao sistema de serviço?
Muitas reuniões virtuais estão tentando entender como se conectar ao sistema de entrega de serviço de NA
— como mapear reuniões, que podem incluir membros de todo o mundo, a um sistema de entrega de serviço
que está organizado geograficamente. Ouviremos de um painel de membros sobre como as suas reuniões
estão lidando com essa questão.
Caminho do Zoom: https://NAWS.zoom.us/j/99547089201
ID do webinar 995 4708 9201
Encontrar número local para ligação por telefone: https://NAWS.zoom.us/u/abs9GiV05X
20 de março, das 15 às 17 horas de Brasília: As atividades atuais dos Serviços Mundiais
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Os Serviços Mundiais frequentemente fazem uma atualização em PowerPoint sobre aquilo em que estão
trabalhando quando se visitam eventos ou estruturas de serviço. Esta é a primeira vez que uma "Atualização
dos NAWS" será apresentada para qualquer membro interessado em qualquer lugar.
Caminho do Zoom: https://NAWS.zoom.us/j/94814793098
ID do webinar: 948 1479 3098
Encontrar número local para ligação por telefone: https://NAWS.shoot up.us/u/acxcO93tWy
Em ambos webinars:
Haverá tradução simultânea para português e espanhol. Se você precisa de tradução para outra língua e tem um
tradutor que pode trazer para a reunião, envie um email para wb@na.org e nos avise.
Haverá tempo para que os companheiros façam perguntas por bate-papo. Só teremos capacidade de responder
às perguntas feitas em inglês durante os webinars, mas todas as perguntas são sempre bem-vindas
em wb@na.org.
Um link para transmissão ao vivo será postado em www.na.org/toolbox alguns minutos antes do início do
webinar para aqueles que preferirem assistir a transmissão (live) em vez de assistir pelo Zoom. Note que não
haverá acesso a fazer perguntas ou à tradução simultânea na transmissão ao vivo (live).

SPAD!
O Projeto do livro Um princípio espiritual por dia (Spiritual Principle a Day, SPAD) estará postando páginas de
esboço para sua revisão muito em breve, e há princípios postados para você escrever sobre eles
em: www.na.org/spad (todo o material tem tradução ao português e outras sete línguas).
Os esboços incluem páginas sobre 22 princípios espirituais:
Responsabilidade, autenticidade, consciência, compromisso, comunicação, coragem, disciplina, flexibilidade,
liberdade, hospitalidade, humor, inclusão, integridade, otimismo, paciência, prudência, autoaceitação,
autossustento, tolerância, amor incondicional e nós.
Confira! Envie as suas sugestões para qualquer uma ou até todas as páginas até 31 de maio de 2021.
Se preferir escrever sobre princípios espirituais adiantado, há 23 princípios postados prontos para receber as
suas ideias durante o mês de março, incluindo, mas não se limitando a:
atenção, cuidado, consistência, interdependência, propósito, altruísmo, sinceridade, solidariedade e
perseverança.
A literatura de NA é escrita por adictos. Seja parte do nós. Compartilhe suas sugestões ou os seus textos.

Em serviço,
Quadro Mundial
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