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As promessas de A.A.

1. Se formos cuidadosos nesta fase de nosso desenvolvimento, ficaremos 
surpresos antes de chegar à metade do caminho.  

2. Estamos a ponto de conhecer uma nova liberdade e uma nova felicidade.  
3. Não lamentaremos o passado, nem nos recusaremos a enxergá-lo.  
4. Compreenderemos o significado da palavra serenidade e conheceremos a paz.  
5. Não importa até que ponto descemos, veremos como a nossa experiência pode 

ajudar outras pessoas.  
6. Aquele sentimento de inutilidade e auto-piedade irá desaparecer.  
7. Perderemos o interesse em coisas egoístas e passaremos a nos interessar 

pelos nossos semelhantes.  
8. O egoísmo deixará de existir.  
9. Todos os nossos pontos de vista e atitudes perante a vida irão se modificar.  

10. O medo das pessoas e da insegurança econômica nos abandonará.  
11. Saberemos, intuitivamente, como lidar com situações que costumavam nos 

desconcertar.  
12. Perceberemos, de repente, que Deus está fazendo por nós o que não 

conseguíamos fazer sozinho  

Serão estas promessas extravagantes? 

Achamos que não. Estão sendo cumpridas entre nós - às vezes depressa, outras devagar.  

Sempre se tornarão realidade se trabalharmos para isto.  

Alcoólicos Anônimos, Capítulo 6, Entrando em Ação, página 103 da edição brasileira do 
cinqüentenário de AA, página 65 da edição portuguesa) publicado com autorização. 

Direitos autorais de Alcoholics Anonymous World Services, Inc.; publicado com permissão 
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Para o recém ingressado em A.A.
Estas informações são tanto para 
pessoas que acreditam que ...

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

A importância do anonimato
Tradicionalmente, os membros de A.A. 
sempre cuidaram de manter seu 
anonimato em ...

Reuniões de A.A. Online
Atualmente a Internet tem se mostrado 
uma poderosa ferramenta para a 
propaga&cce...

Literatura  

· Informações sobre 
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· O A.A. é para você?  

· Os Doze Conceitos de 
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· Os Doze Passos de 
Alcoólicos Anônimos  

· Os Jovens em A.A.  

· Para o recém ingressado em 
A.A.  

· Perguntas mais freqüentes 
sobre o web site de Alcoólicos 
Anônimos  

· Política Financeira  

· Promoção Mês da Literatura  

· Reuniões de A.A. Online  

· Reuniões em Línguas 
Estrangeiras  
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Conheça o ESG e o Comitê de 
Imagem e Som
...

Newsletter
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