
 

 

 

 
Grupos de D.A.S.A. no Nordeste: 

1. ALAGOAS 

a. MACEIÓ: 

dasaalagoas@gmail.com 

2. PARAÍBA 

a. JOÃO PESSOA: 

dasajoaopessoa@gmail.com 

3. PERNAMBUCO 

a. RECIFE: 

dasarecife@gmail.com 

b. PETROLINA: 

dasapetrolina@gmail.com 

 
D.A.S.A 

Dependentes de Amor e Sexo 
Anônimos 

 

VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO! 

www.dasanordeste.com.br 

3º ENCONTRO INTERGRUPAL 

D.A.S.A. NORDESTE 

TEMA : SERVIÇO: A IMPORTÂNCIA DO 

TERCEIRO LEGADO 

 

19 a 21 de outubro de 2018 
Convento Ipuarana 

Lagoa Seca- PB 

mailto:dasaalagoas@gmail.com
mailto:dasajoaopessoa@gmail.com
mailto:dasarecife@gmail.com
mailto:dasapetrolina@gmail.com
http://www.dasanordeste.com.br/


 

 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

19/10 - Sexta-feira 

16h - Recepção 

18h - Jantar 
 

19h - Reunião de Abertura: Repasse dos 

grupos, apresentações e partilhas. 

20/10 –Sábado 

 
7h30 - Café da manhã 

 
08h30 –Temática 1: Prestação de serviço: 

caminho de crescimento 

10h30 - Intervalo 

11h- Temática 2: Responsabilidade e 

serviço em D.A.S.A. 

12h30 - Almoço 
 

14h-Temática 3: Como o serviço pode ajudar a 

mim e aos outros? 

15h30 - Intervalo 

 
16h - Temática 4: Alcançando outros 

dependentes de amor e sexo.- Capítulo 6 

do livro do D.A.S.A. 

18h30 - Jantar 

20h-Reunião deServiço da 

Intergrupal Nordeste 

21/10– Domingo 

7h30 - Café da manhã. 

8h30 - Temática 5: Iniciando um 

grupo de D.A.S.A.- Capítulo 7 do 

livro do D.A.S.A. 

10h30 - Intervalo 

11h- Reunião de Encerramento, partilhas 

12h30 - Almoço e término do 
encontro. 

 

 

INSCRIÇÃO 
 

Valor - R$ 220,00 por pessoa 
 

 
Importante: Para realizar sua inscrição, efetue o 
depósito na conta informada, envie uma cópia do 
comprovante juntamente com seu nome ou 
pseudônimo e o grupo do qual faz parte (caso já seja 
membro de DASA) para nosso e-mail ou whatsapp. 

dasanordeste@gmail.com 

 
O pagamento também pode ser dividido em 4 parcelas, 
50/50/50/70 reais nos meses de julho, agosto, 
setembro e outubro. Para outras formas de 
parcelamento, entrar em contato pelo e-mail e telefones 
abaixo: 

 

Levar roupa de cama. Recomendamos levar 

agasalho. A cidade de Lagoa Seca fica a 634 m de 

altitude. 

ORAÇÃO DA SERENIDADE 

“Deus, conceda-me a Serenidade para 
aceitar as coisas que não posso modificar, 
Coragem para modificar aquelas que eu 

Seja feita a vontade de Deus e não a 

minha.” 

mailto:dasanordeste@gmail.com

