
 

APOIAR A IRMANDAD€ 

 

Porquê apoiar Famílias 

Anónimas? 

Os membros de Famílias Anónimas 
(FA) partilham frequentemente 
histórias de como se fortaleceram 
como pessoas e espiritualmente, pela 
sua participação nesta irmandade. 

Muitos pensam que não teriam 
sobrevivido sem o apoio de outros 
membros de FA, sem as lições de 
mudança de vida dos Doze Passos 
de FA e sem a sabedoria encontrada 
em muitas publicações de FA, 
incluindo as leituras diárias do livro 
Hoje um Caminho Melhor. 

FA não pode continuar a manter 
estes valiosos serviços sem a sua 
ajuda financeira. 

A irmandade é conduzida por 
duas entidades: os Serviços 
Mundiais Centrais (WSO) e o 
Conselho Mundial de Serviço (WSB). 

Os WSO são os serviços centrais 
para os grupos FA e para o público. 
A maior parte das despesas de FA é 
para apoiar o trabalho dos Serviços 
Mundiais Centrais. Em tais despesas 
incluem-se: pagamento de salários; 
renda, compras de equipamento e 
consumíveis e Internet do 
escritório; custos de impressão de 
literatura; envio e transporte de 
encomendas; desenvolvimento do 
site e despesas de hospedagem. 

O Conselho Mundial de Serviço 
formula as suas políticas, administra os 
serviços e assegura o cumprimento de 
obrigações legais como organização 
sem fins lucrativos, salvaguardando a 
fidelidade ao programa FA e aos seus 
princípios orientadores. Também 
supervisiona os Serviços Mundiais 
Centrais. 

Os membros do Conselho 
Mundial de Serviço são voluntários, 
e não recebem de qualquer tipo 
compensação da irmandade. As 
despesas deste Conselho incluem 

prémios de seguros de 
responsabilidade dos grupos nos 
Estados Unidos; taxas de licença 
para operação online e meios para 
reuniões que facilitem a condução 
efetiva do trabalho levado a cabo 
pelo WSB; e despesas com arquivo. 
Toda a documentação financeira de 
FA está no nosso site. 

A única maneira de Famílias 

Anónimas sobreviverem é 

através do vosso apoio 

Cada grupo deve ser autossuficiente, 

não aceitando contribuições de fora. 

Sétima Tradição 

FA só tem duas fontes de receita: 
o valor de referência da literatura 
FA e as doações dos membros e dos 
grupos FA. 

A Sétima Tradição requer que FA 
apenas receba doações dos 
membros e dos grupos dentro da 
irmandade. FA não pode e não 
aceita qualquer forma de apoio 
financeiro de pessoas ou entidades 
exteriores. Por isso, o vosso apoio 
financeiro é essencial, não só para o 
crescimento contínuo de FA, mas 
para sua sobrevivência. 

Trabalhar o Décimo 

Segundo Passo tem um 

Papel vital para o nosso 

Crescimento 

Tendo tido um despertar espiritual, 

graças a estes Passos, tentámos levar 

esta mensagem a outros e praticar 

estes princípios em todos os aspetos 

da nossa vida. 

Décimo Segundo Passo 

O Décimo Segundo Passo é sobre 
«dar de volta», levando a mensagem 
de FA aos outros que estão a sofrer. 
Também houve um tempo em que 

fomos novos na irmandade, 
chegando a uma reunião FA em dor 
emocional, física, mental e 
espiritual, tentando lidar com essa 
dor e encontrar algum sentido no 
impacto da adição nas nossas vidas 
e na vida dos nossos entes queridos. 

Uma das melhores maneiras de 
«dar de volta» à irmandade e «pagar 
adiantado» aos recém-chegados 
futuros é apoiar financeiramente o 
vosso grupo assim como os Serviços 
Mundiais. 

Como é que, como Membro 

Individual, se pode Apoiar a 

Irmandade?1 

Contribua quando «passa o saco.» 

Embora não sejam exigidas 
quotas para se ser membro, os 
nossos grupos pedem contribuições 
voluntárias aos seus membros em 
cada reunião. Em reuniões 
presenciais, isto faz-se «passando o 
saco», uma tradição seguida na 
maioria, se não em todas, as 
irmandades de recuperação de Doze 
Passos. Nas reuniões online, o 
«saco» passa virtualmente, sendo as 
doações feitas diretamente para a 
APFA ou para os Serviços Mundiais, 
através de transferências bancárias, 
PayPal, etc. 

Quando os membros fundadores 
se juntaram, há meio século, em 
1971, a tradição era pôr um dólar 
no saco quando este passava para os 
donativos. Infelizmente, depois da 
inflação, o poder de compra desse 
dólar é apenas de vinte e cinco 

cêntimos! 

Por isso, quando o saco passar 
na sua reunião, lembre-se das 
despesas do seu grupo (renda, 

                                                           
1
 FA Portugal é uma associação sem 

benefícios fiscais associados, assim como os 
seus Grupos e Intergrupos. 



material para a reunião, textos de 
boas-vindas e outra literatura FA) 
assim como das despesas da APFA e 
dos Serviços Mundiais. Por favor, 
meta a mão na consciência e 
considere aumentar os donativos 
semanais do seu grupo. 

Faça doações ocasionais à APFA 

ou aos WSO 

Doações ocasionais incluem 
doações de gratidão (agradecendo a 
FA pelo caminho para a paz e a 
serenidade no meio do caos e da 
disfunção), doações de celebração 

(marcando uma ocasião especial, 
como uma data da sobriedade de 
um ente querido ou o aniversário da 
sua primeira reunião FA) e doações 

in memoriam (honrando a memória 
de um membro ou de um amigo, de 
dentro ou de fora da irmandade). 

Os WSO publicam os donativos 
especiais (a não ser que faça um 
pedido em contrário), em anúncio 
no boletim bimensal Serenity 

Messenger. 

É possível enviar donativos, pelo 
correio, por telefone ou online, 
usando os meios próprios de 
pagamento para esse efeito. 

Calendarize donativos para a 

APFA ou para WSO 

Se quiser fazer pagamentos 
automáticos a partir do seu banco, 
poderá também doar uma quantia a 
FA numa base regular, sem ter mais 
preocupação em fazer doações! 
Contribuições dos membros, de 5 ou 
10 euros por mês, podem ajudar 
substancialmente a nossa causa 
comum. 

Faça doações de herança 

FA tem sido uma parte 
importante no seu caminho para 
uma vida melhor? Se sim, 
encorajamo-lo a considerar fazer 
uma doação à irmandade, que vai 
continuar a «dar» por muitos anos 
no futuro. 

Tal poderá traduzir-se em incluir 
FA no seu testamento, nomear FA 
como beneficiário de um seguro ou 
criar um fundo para enviar verbas a 

FA durante um período de tempo 
após a sua morte. 

Como Podem os Grupos 

Apoiar a Irmandade? 

A primeira responsabilidade 
financeira dos grupos FA é a de 
serem totalmente autossuficientes. 

A segunda responsabilidade 
financeira é a de ajudarem a própria 
irmandade. Assim, quando tiverem 
acumulado dinheiro suficiente para 
pagar as suas próprias despesas e 
talvez pôr de parte uma reserva 
prudente (para a preparação de 
uma convenção ou para ocorrer a 
factos imprevisíveis), os grupos são 
encorajados a doar o excedente aos 
WSO (a um intergrupo ou a um 
Conselho Nacional de Serviço a que 
pertençam), para ajudar a manter os 
serviços essenciais de FA. 

Os grupos podem doar os seus 
fundos-extra usando os mesmos 
processos, descritos acima, para as 
doações de membros individuais. 
Podem fazer do mesmo modo 
doações de gratidão, de uma 

celebração ou in memoriam. 

Também podem agendar doações 

recorrentes de um determinado 
montante, a ser enviado para os 
Serviços Mundiais mensal ou 
trimestralmente. 

Mesmo tratando-se de quantias 
modestas, se doadas regularmente, 
podem ter um impacto significativo 
no bem-estar da irmandade. 

Ajude FA a continuar a fazer 
grandes coisas, comprometendo o 
seu grupo a fazer doações regulares 
aos WSO assim como ao Conselho 
Nacional de Serviço ou ao 
intergrupo de que faz parte. 
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