
Guia do ESGA       GE-11

CATÁLOGO DE LITERATURA DE SERVIÇO

Este Guia pretende facilitar a utilização de peças de literatura nos vários tipos de serviço.  Aqui  se
encontra um breve resumo do conteúdo de cada uma e a que tipo de serviço se destina. É  interessante a
inclusão na programação das reuniões de Grupo, para que os membros conheçam a diversidade das peças de
literatura de serviço e encontrem respostas para suas dúvidas.

MATERIAL DE SERVIÇO

P-24/27 MANUAL DE SERVIÇOS DO AL-ANON/ALATEEN
O Manual é a peça de literatura apropriada para responder dúvidas sobre o serviço em Al-Anon/Alateen.

Está  dividido  em  três  partes:  Manual  de  Serviços  Gerais,  Coletânea  de  normas/diretrizes  do
Al-Anon/Alateen e os Doze Conceitos de Serviço do Al-Anon. 

GUIAS DO AL-ANON 

São  Guias  para  os  serviços  em geral.  É  importante  que  seu  conteúdo  seja  conhecido  por  todos  os
membros envolvidos em serviço. Estão disponíveis no site www.al-anon.org.br, para impressão.

Todos os Guias constituem uma coleção de experiências compartilhadas e podem ser adaptados pelo
ESGA.  Os  Guias do Al-Anon, quando editados no Brasil, são identificados pelo logotipo do Al-Anon e
pelas palavras traduzido e adaptado de..  (título do original em inglês), de propriedade de Al-Anon Family
Group Headquarters, Inc., para distribuição, na estrutura do Brasil. O seu código começa com a letra G.

GUIAS DO ESGA                           

À medida que surgem outras necessidades o ESGA tem criado alguns novos Guias que são usados no
Brasil e são reconhecidos pelas letras GE no código.

GUIAS DOS COMITÊS DO ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS GERAIS AL-ANON    

São Guias do Escritório de Serviço Mundial (ESM) adaptados pelo ESGA para orientação do trabalho de
seus Comitês. São de uso interno, mas estão à disposição de todos os membros, no site oficial do Al-Anon,
que quiserem tomar conhecimento desse trabalho. O seu código é iniciado com a letra C.

ROTEIROS DE TRABALHO     

São roteiros criados pelo ESGA para orientar algum serviço a ser prestado pelos membros do Al-Anon.
O código é identificado pelas letras RT.

P-35 PORQUE LITERATURA APROVADA PELA CONFERÊNCIA
Explica como é produzida a Literatura Aprovada pela Conferência (LAC) no Escritório de Serviço
Mundial  (ESM)  e  porque  deve-se  utilizar  somente  a  LAC nas  reuniões,  para  a  preservação da
unidade.

P-53 AQUI SE FALA AL-ANON(folheto)
É indispensável para  ajudar a manter a reunião dentro do enfoque do Al-Anon/Alateen.

1

http://www.al-anon.org.br/


GE-11
P-65 ANONIMATO (folheto)

Esclarece  sobre  o  anonimato  para  os  membros  que  vão  prestar  serviço  em  qualquer  tipo  de
divulgação (CCP,  IP e  Instituições),  para  o público em geral  e  também pode ser  oferecido aos
profissionais, para que eles entendam melhor a Tradição Onze que orienta sobre o anonimato.

ME-6 LIVRO DE PRESENÇA
Deve  utilizado  para  registrar  as  reuniões:  de  recuperação,  de  serviço,  de  recém-chegados  e  do
Comitê Consultivo. Registra-se também a Tradição Sete, a venda de literatura e o apadrinhamento.

ME-8 TRADIÇÃO SETE (CARTÃO DE MESA) 
Cartão de mesa com quatro faces, no qual estão detalhadas as necessidades dos órgãos de serviço.
É um bom material para que os membros do Grupo visualizem como são aplicadas as contribuições.

S-21 TRADIÇÃO SETE
É um folheto ideal para ajudar a explicar a Tradição Sete.

SE-16 LISTA DE PREÇOS/PEDIDO DE LITERATURA DO ESGA 

SED-16 LISTA DE PREÇOS/PEDIDO DE LITERATURA DO ESGA (DIFERENCIADA)               

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

P-58 AL-ANON FALA AO PROFISSIONAL
É o folheto indicado para oferecer aos profissionais.   Tem trechos em separado para: empresas,
medicina, leis, saúde mental, líderes religiosos e educação.

M-19 VOCÊ PODE PRESTAR UM GRANDE SERVIÇO...
Este é o cartão de visita que pode ser oferecido aos profissionais. Contém um espaço para colocar
nome e endereço do membro, além de um texto explicando o que é o programa do Al-Anon/Alateen.
Ele deve ser utilizado para evitar a confecção de  cartões de visita de membros e Grupos.

M-33 CARTAZ: FAMÍLIA
Cartaz de divulgação do Al-Anon, apropriado para ser afixado em locais nos quais o serviço de
Cooperação com a Comunidade Profissional (CCP), foi realizado anteriormente.

M-44 O AL-ANON É – O AL-ANON NÃO É
Pode ser utilizado  para  ajudar a falar ao público sobre a prática das Tradições.  Também deve ser
distribuído ao público, pois, explica o que é o Al-Anon com clareza e concisão.   

ME-77 CARTAZ: UM TRISTE LAR
Cartaz de divulgação do Al-Anon, apropriado para ser afixado em locais nos quais o serviço de
Cooperação com a Comunidade Profissional (CCP), foi realizado anteriormente.

ME-80 CARTAZ: RUMO CERTO
Cartaz de divulgação do Al-Anon, apropriado para ser afixado em locais nos quais o serviço de
Cooperação com a Comunidade Profissional (CCP), foi realizado anteriormente.

M-76 UM TRISTE LAR (marcador de livro)
Deve ser distribuído em divulgações com o objetivo de levar a mensagem de esperança do Al-Anon.

M-76A    RUMO CERTO (marcador de livro)
Deve ser distribuído em divulgações com o objetivo de levar a mensagem de esperança do Al-Anon.
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ME-33 FAMÍLIA (BANNER)

Este BANNER é disponibilizado em CD para impressão, com medidas ajustáveis à necessidade e
deve ser utilizado em eventos, para divulgação do programa Al-Anon e Alateen.

ME-76 UM TRISTE LAR  (BANNER)
Este BANNER é disponibilizado em CD para impressão, com medidas ajustáveis à necessidade e

deve ser utilizado em eventos, para divulgação do programa Al-Anon e Alateen.

ME-78 LITERATURA (BANNER)
Este BANNER é disponibilizado em CD para impressão, com medidas ajustáveis à necessidade e

deve ser utilizado em eventos, para divulgação do programa Al-Anon e Alateen.

ME-79 RUMO CERTO (BANNER)
Este BANNER é disponibilizado em CD para impressão, com medidas ajustáveis à necessidade e

deve ser utilizado em eventos, para divulgação do programa Al-Anon e Alateen.

S-17 O AL-ANON É PARA VOCÊ!
Faz parte do conjunto com o S-20 O Alateen é para você! e o S-25 Você cresceu convivendo com

um alcoólico? Excelente para distribuir ao público. Muito bom para oferecer às pessoas que comparecem às
reuniões em instituição e reuniões abertas ao público.

S-20 O ALATEEN É PARA VOCÊ!
Faz parte do conjunto com o S-17 O Al-Anon é para você! e o S-25 Você cresceu convivendo com

um alcoólico? Excelente para distribuir aos adolescentes que comparecem a reuniões abertas ao público e
em instituições.

S-25 VOCÊ CRESCEU CONVIVENDO COM UM ALCOÓLICO?
Faz parte de um trio, junto com o  S-17 O Al-Anon é para você! e o  S-20 O Alateen é para você!

Excelente  para  distribuir  a  filhos  de  alcoólicos  que  comparecem  a  reuniões  abertas  ao  público  e  em
instituições.

S-40 UM GUIA PARA MEMBROS AL-ANON/ALATEEN NO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO
Explica  em  detalhe  as  diferenças  entre  atração  e  promoção;  e  também  entre  cooperação e

afiliação. Excelente para refrescar nossa memória antes de irmos conversar com os profissionais ou realizar
reuniões em instituições.

D-1 PARA DIVULGAÇÃO DO AL-ANON E ALATEEN
Ideal para distribuição ao grande público e não para ser oferecida aos recém-chegados no Grupo.

Também pode ser distribuído entre as pessoas que comparecem a reuniões em instituições e reuniões abertas
ao público.

MATERIAL SUPLEMENTAR

ME-4 CD DE APRESENTAÇÃO DO AL-ANON
Este áudio foi criado para ser utilizado por deficientes visuais e analfabetos.  

S-9     Cartão de anonimato

Cartão de mesa que enfatiza o anonimato do Al-Anon/Alateen.
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S-24 AQUI SE FALA AL-ANON (cartão de mesa)

Cartão de mesa para manter o enfoque da reunião no  programa Al-Anon/Alateen.

Revisado 01/2016

Grupos Familiares Al-Anon do Brasil
Rua Antônio de Godói, 20 – 5º andar – CEP 01034-000
Caixa Postal 658 – CEP 01031-970 – São Paulo – SP

Telefax: (11) 3331-8799
 www.al-anon.org.br

www.facebook.com/AlAnonBrasil
www.youtub  e  .com/alanondobrasil
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