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Acontecimentos dos Serviços Mundiais de NA

que podem ser do seu interesse...

Pedimos que divulguem esta página por e-mail, ou forneçam uma cópia ao seu CSA, CSR e demais 
membros interessados. Continuamos incentivando as pessoas a fazer sua assinatura eletrônica da 

The NA Way e do NAWS News. Esta iniciativa contribuirá para o aumento da eficiência 
da comunicação e redução dos custos de distribuição.

Nova Literatura de Recuperação após a WSC 2012

A Conferência Mundial de Serviço adotou por unanimidade o livro Living Clean: The Journey Continues (Viver 

Limpo: A Jornada Continua), como literatura de recuperação Aprovada pela Irmandade. O texto ilustra as expe-

riências que muitos de nós temos em recuperação, oferecendo princípios espirituais, humor e um sentimento 

de união através da identificação. Produziremos uma edição comemorativa juntamente com a publicação, que 

pretendemos lançar entre outubro e dezembro de 2012. 

A Conferência Mundial de Serviço aprovou alterações nos estatutos da convenção mundial que, a partir de 2018, 

será realizada, alternadamente, em locais dentro e fora da América do Norte. A convenção mundial passará a acon-

tecer a cada três anos. A edição de 2018 terá sede na América do Norte, porém, a WCNA 2015 será na América Latina. 

Sistema de Serviços: Todas as resoluções e propostas do Sistema de Serviços obtiveram apoio na WSC. De forma 

emocionante, estamos caminhando para um sistema de serviços. Ao longo do próximo ciclo, elaboraremos um 

plano de transição contendo os detalhes pertinentes ao plano mais geral das resoluções. Seguiremos utilizando 

uma página web, e estamos ansiosos para receber sugestões e trocar ideias com os membros da irmandade. Este 

é um projeto em que “juntos, nós podemos”. Esperamos que vocês abracem esta nossa parceria. No final, dese-

jamos que a Visão para o Serviço de NA seja adotada e trazida à vida. Novas informações serão constantemente 

atualizadas on-line, no endereço www.na.org/servicesystem.

Próximos Projetos: Foi aprovado um plano de projeto de dois ciclos, para elaboração de um Livro de Tradições. No 

período de 2012-14, utilizaremos tecnologia para solicitar sugestões e ideias para o texto, para que sua abordagem 

esteja estruturada até 2014. Além disso, transformaremos o panfleto de serviço Introdução às Reuniões de NA em 

um IP, a ser revisado pela irmandade e incluído no  Relatório da Agenda da Conferência de 2014. Esperando uma ele-

vada participação dos companheiros, iremos informar quando o Livro de Tradições estiver no website, e quando as 

revisões propostas para o SP estiverem prontas para serem analisadas pela irmandade.

Notícias de RP: Em julho de 2012, pretendemos publicar as versões atualizadas dos panfletos Pesquisa da Irman-
dade e Informações sobre NA. Esses produtos estão sendo revisados para incluir os resultados da pesquisa de 

2011 com a irmandade. Esta última contou com 17.492 respostas de membros, representando o maior número 

de participantes desde que inauguramos as pesquisas. 

A WSC aprovou moções que nos permitirão: fazer correções não-substanciais na literatura Aprovada pela Irman-

dade; bem como agrupar, extrair trechos e publicar seleções de literatura Aprovada pela Irmandade, sem fazer 

quaisquer alterações de texto; e ainda criar e aprovar versões eletrônicas ou digitais aprimoradas dos textos, 

incluindo materiais suplementares ou conexões com outros materiais de NA. Nada disso será feito sem um aviso 

prévio de 120 dias antes da sua publicação. 

Finanças: Cada um de nós tem a responsabilidade de apoiar os serviços, seja em nossos grupos de escolha ou em 

outro país, com adictos que ainda não conhecemos. As contribuições financeiras nos ajudam a doar literatura 

para comunidades emergentes e auxiliá-las em seu serviço e desenvolvimento. Porém, estamos impedidos de 

atender a diversas solicitações por falta de verba. Precisamos do suporte financeiro de vocês, para difundir a 

mensagem pelo mundo. Façam suas doações através do site www.na.org/?ID=donation-external-index.

Acesse o NAWS News no endereço http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain


