• Definiremos dias especiais para celebrar temas
como serviço, apadrinhamento, e adotaremos
uma semana voltada para relações públicas em
NA.
• Aprovamos as discussões temáticas da irmandade
a serem debatidas nos próximos dois anos.
Agradecemos a todos os que participaram da
pesquisa do CAR para a escolha dos temas abaixo.
Acesse www.na.org/IDT.
• Atração de companheiros para o serviço
• Levar a mensagem de NA e tornar NA
atrativo
• Aprovamos os planos de projeto para este ciclo
da conferência. Vocês receberão mais informações
sobre o assunto logo depois que o Quadro
Mundial tiver a oportunidade de se reunir. Confira
aqui as novidades: www.na.org/projects.
• WSC do futuro
• Novo livro de meditações diárias
• Folheto sobre saúde mental/doença mental
• Treinamento e ferramentas

maneiras de se envolver no serviço

O que posso fazer?

“DEUS, conceda-nos a sabedoria para servirmos de
de abril – 5 de maio
acordo com os29
Seus
divinos preceitos. Inspire em
nós um sentido do Seu propósito. Faça-nos servidores da Sua vontade e conceda-nos um laço de
abnegação, para que esta seja verdadeiramente a
Sua obra, não a nossa – para que nenhum adicto,
em nenhum lugar, precise morrer dos horrores da
adicção.”

Temos uma nova oração do serviço
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Você pode encontrar o NAWS News completo aqui: www.na.org/nawsnews

www.na.org/ar2017

Saindo da
gráfica!

• Esta foi a primeira Conferência Mundial
de Serviço (WSC) de NA em que foram
tomadas decisões formais sem a utilização de
procedimentos parlamentares.
• O Delegado Regional (DR) e o Delegado Regional
Suplente (DS) do Irã e o DS da Nova Zelândia
receberam autorização para participação remota,
inclusive nos debates em pequenos grupos.
• Delegados de cinco fóruns zonais estiveram
presentes na WSC 2018 como participantes
sem direito a voto. A conferência aprovou
um novo procedimento: os fóruns zonais que
representarem duas ou mais regiões sem assento
na Conferência Mundial de Serviço poderão
enviar um delegado zonal para as futuras WSCs,
que terá os mesmos ”direitos” das regiões
credenciadas, tais como custeio de viagem à
conferência, possibilidade de levar um suplente e
direito de voto na WSC.
• Aprovamos por consenso suspender a cláusula
de inspeção prevista nas Regras Operacionais do
FIPT (documento de Custódia da propriedade
intelectual da Irmandade), até que uma
alteração seja proposta no Relatório da Agenda
da Conferência (CAR) de 2020. Chegamos a uma
resolução favorável quanto a dar andamento à
solicitação de inspeção recebida no ano passado.
A inspeção já foi realizada e os resultados estão
publicados em www.na.org/fipt.

Realizações

A primeira sessão da WSC 2018 foi encerrada com a
Oração da Serenidade falada em 25 idiomas.

Oração da Serenidade

Destaques da WSC 2018
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