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Os Doze Passos de Alcoólicos Anônimos

Os Doze Passos de A.A. consistem em um grupo de princípios, espirituais em sua natureza 
que, se praticados como um modo de vida, podem expulsar a obsessão pela bebida e 
permitir que o sofredor se torne íntegro, feliz e útil. Não são teorias abstratas; são 
baseadas na experiência dos êxitos e fracassos dos primeiros membros de A.A.  

OS DOZE PASSOS  

PRIMEIRO PASSO: 
Admitimos que éramos impotentes perante o álcool - que tínhamos perdido o domínio sobre 
nossas vidas.  

SEGUNDO PASSO: 
Viemos a acreditar que um Poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos à sanidade.  

TERCEIRO PASSO: 
Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que O 
concebíamos.  

QUARTO PASSO: 
Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.  

QUINTO PASSO: 
Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza 
exata de nossas falhas.  
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Perguntas mais freqüentes sobre 
o web site de Alcoólicos Anônimos
Como criar um site na internet para o 
A.A. local?...

A.A. e a Religião
Embora não adotando nenhuma religião 
em particular, a Irmandade de...

Informações sobre Alcoólicos 
Anônimos
O único requisito para tornar-se 
membro é o desejo de parar de beb...

Fundo Internacional de Literatura
Foi criado por recomendação de sessão 
plenária da Re...

Para o recém ingressado em A.A.

SEXTO PASSO: 
Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de 
caráter.  

SÉTIMO PASSO: 
Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições.  

OITAVO PASSO: 
Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a 
reparar os danos a elas causados.  

NONO PASSO: 
Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo 
quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem.  

DÉCIMO PASSO: 
Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos 
prontamente. 

DÉCIMO PRIMEIRO PASSO: 
Procuramos através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com 
Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de Sua vontade 
em relação a nós e forças para realizar essa vontade.  

DÉCIMO SEGUNDO PASSO: 
Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos 
transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas 
atividades.  

OS DOZE PASSOS - Forma Integral: consultar o Livro: "OS DOZE PASSOS E AS DOZE TRADIÇÕES" 
Disponível na JUNAAB - Junta de Serviços Gerais de A.A. do Brasil. Avenida Senador Queiroz, 101 2 
andar cj 205 Caixa Postal 580 - CEP 01060-970 S‹o Paulo/SP - Brasil
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Alcoólicos Anônimos  

· O A.A. é para você?  

· Os Doze Conceitos de 
Alcoólicos Anônimos  

· Os Doze Passos de 
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Estrangeiras  
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Estas informações são tanto para 
pessoas que acreditam que ...
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