
 

  

Olá, 

Este email contém notícias sobre 

• Boas práticas para reuniões virtuais 
• Planejamento para a WSC 2022/2023 
• Aniversário de 60 anos do Livreto Branco 
• Rascunho de aprovação do livro Um princípio espiritual por dia 
• Lidando com comportamento predatório, perturbador ou violento 
• Atalhos do site  

Reuniões Virtuais 

Nós postamos um rascunho de um novo material de serviço. Boas práticas para reuniões 
virtuais www.na.org/toolbox. Companheiros de NA de todo o mundo ajudaram a criar esta literatura 
compartilhando materiais desenvolvidos localmente e participando das reuniões virtuais que realizamos 
nos últimos dois anos. O rascunho da nova ferramenta cobre uma gama de assuntos. Incluindo manter 
as reuniões seguras de perturbações, acolher recém-chegados e praticar a Sétima Tradição.  

Nós os encorajamos a rever um rascunho postado no projeto Caixa de Ferramentas. Encorajamos a 
todos a revisarem o rascunho postado na página do projeto Caixa de Ferramentas (Toolbox) 
www.na.org/toolbox, onde também encontrará uma curta pesquisa para receber sugestões até 30 de 
novembro próximo. A pesquisa pode ser respondida por membros individuais ou em conjunto num 
evento de grupo ou de serviço.  

Obrigada a todos que nos ajudaram com esse projeto até aqui. Estamos entusiasmados por publicar 
esse material de serviço tão necessário em breve. 

Planejamento para a WSC 

Os participantes da Conferência decidiram adotar a recomendação do Quadro Mundial de que a 
Conferência de Serviço Mundial seja adiada para 2023, na esperança de que naquela data possamos nos 
reunir presencialmente em segurança. Enquanto isso, haverá uma reunião virtual extraordinária da WSC 
em 2022 para tomar as decisões necessárias por lei ou procedimentos, bem como decidir sobre o livro 
Um princípio espiritual por dia. 

Pretendemos publicar um documento extraordinário, uma combinação de CAR/CAT (Relatório da 
Agenda da Conferência/Acompanhamento de Aprovação da Conferência) antes do prazo de publicação 
do CAR, que é 24 de novembro em inglês, 24 de dezembro para as versões traduzidas. Também 
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postaremos uma versão atualizada do Guia para os Serviços Mundiais de NA em breve, incluindo os 
novos prazos e as decisões recentemente tomadas pelos participantes da Conferência. 

Os dois relatórios de recomendação do Quadro postados em www.na.org/conference contêm mais 
informações. 

Prazo para sugestões sobre o Livreto Branco 

Não se esqueçam que o prazo para dar sugestões sobre a edição de Aniversário de 60 anos do Livreto 
Branco proposto está chegando. Como lembrete, gostaríamos de publicar uma versão do Livreto Branco 
que inclua todas histórias pessoais de todas as versões das diversas línguas. 

O Guia para os Serviços Mundiais de NA explica que, “Se uma comunidade local de NA com um esforço 
de tradução bem-sucedido quiser desenvolver histórias locais, poderão fazê-lo para o Livreto Branco.” 
Alinhadas a esse procedimento, 13 versões traduzidas do Livreto Branco incluem histórias locais. 
Gostaríamos de combinar as traduções ao inglês de todas essas histórias, junto com as oito histórias do 
Livreto Branco em inglês em um só volume. A Guarda da Propriedade Intelectual da Irmandade permite 
ao Quadro Mundial reunir e reorganizar literatura de NA já publicada, desde que notifique a Irmandade 
com 120 dias de antecedência. Nós postamos essa nota em junho e o prazo para sugestões é até 31 de 
outubro. Para mais informações, ver a notificação de junho de 2021 sobre o Livreto Branco postada em 
www.na.org/fipt. 

SPAD 

Estamos finalizando o rascunho de aprovação do livro Um princípio espiritual por dia. Esse rascunho será 
enviado eletronicamente como apêndice ao CAR/CAT extraordinário de 2022 em inglês e pretendemos 
disponibilizar cópias encadernadas por US$10 mais envio na www.na.org/webstore. Quando o rascunho 
estiver disponível para venda, enviaremos um email para todos os companheiros saberem. 

Lidando com comportamentos predatórios, perturbadores ou violentos 

O nosso webinar mais recente teve como tema principal a criação de uma atmosfera acolhedora e 
segura em NA. Nós postaremos um relatório e a gravação em áudio desse webinar em breve em 
www.na.org/virtual. Enquanto isso, reunimos procedimentos, esboços de workshops, citações e outras 
ferramentas relacionadas ao tema e as postamos na nossa página de recursos locais de serviço: 
www.na.org/localresources. Se tiver algum material ou recurso desenvolvido na sua localidade, envie 
para worldboard@na.org para que possamos postá-lo também. 

Atalhos do site 

Você sabia que muitas das nossas páginas de internet têm endereços de atalhos que são fáceis de 
memorizar? Diversos estão listado neste email e nos emails anteriores do NAWS Update postados em 
www.na.org/nawsnews. Você poderá encontrar uma lista completa de todos os links do site postados 
no rodapé de www.na.org/aboutus.  

Se tiver alguma pergunta sobre estes temas ou qualquer outro, faça contato conosco e 
pergunte: worldboard@na.org. Suas sugestões e ideias são bem-vindas. 
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Em espírito de serviço, 

Quadro Mundial 

You can opt out of receiving communication from NAWS by clicking the link below. Please be aware, if you choose 
this option, it will discontinue all email communications from NAWS including any email subscriptions you might 
have. We hope you do not choose this option, but if you do, you can resubscribe to publications or JFT at any time 
by going to www.na.org/subscribe. Resubscribing will automatically add you to the monthly NAWS update list as 
well. We promise not to flood your inbox if you choose to stay in our system! 
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