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Ano XI – Edição Número 129 – Fevereiro de 2018

Tiragem Física: 150 exemplares

NOTÍCIAS
15º ENCONTRO DE AAs EM UBÁ (CARNAVAL DE 2018) CIDADES CONFIRMADAS
Vila Velha/ES – Santos/SP – Petrópolis, Itatiaia, Campos, Araruama/RJ, Grande Rio –
Leopoldina, Cataguases, Santana de Cataguases, Paiva, São João Del Rey, Viçosa, Ervália,
Lafaiete, Divinésia, Senador Firmino, Tocantins, Ubá, Rio Pomba, Juiz de Fora, Mar de Espanha,
Visc. Do Rio Branco, Uberlândia, Alfenas, Ouro Preto,Mariana, Divinópolis, Guarani, entre
outras. São aguardadas para essa edição 130 companheiros /as, amigos e visitantes
ANIVERSARIANTES
No mês de Janeiro os grupos de Mar de Espanha, Silveirânia, Divinésia e Santana de
Cataguases, comemoraram aniversário, bem como o grupo Renovação Santa Clara de Viçosa.
Nossos parabéns a todos e muitos anos de vida dentro do proposito único de A.A.
INTERCÂMBIO RIO DE JANEIRO
Nosso evento de Intercâmbio ocorrerá em 21/04 e já iniciamos a lista dos companheiros que
desejam ir a mais esse importante evento, aqueles que também desejarem participar nos
procurem para acertarmos os detalhes. O valor da viagem será de R$ 100,00 A programação
do evento está na última página do nosso boletim. Sairemos na madrugada do dia 21/04 (2:00
horas) e retornaremos pela manhã do dia 22/04.
ALTERAÇÃO NOS DIAS DE REUNIÕES
O grupo Unidos Venceremos em Ubá comunica que alteraram os dias e duração de suas
reuniões, agora serão sempre ás segundas, quartas e sábados das 19:30 ás 21:00 o grupo
situa-se na Av. Governador Bias Fortes 505 Bairro Eldorado em Ubá/MG
AGENDA
10 E 11/02= 15º Encontro de Aas Grupo Mente Aberta em Ubá/MG
18/02/18 = Aniversário do Grupo Carrilhão Senador Firmino/MG
11/03/18= Intergrupal do Distrito 07 em Tocantins/MG
31/03/18= 4º Ciclo dos Doze Passos em Uberaba/MG
07/04/18 = Aniversário do Grupo Nova Esperança de Ubá/MG
21/04/18 = Intercâmbio de Grupos em Campo Grande Rio de Janeiro/RJ
04 a 06/05= Assembleia de área e Interdistrital da área 33
10/06/18 = Encontro de grupos do distrito 03 em Juíz de Fora/MG
10/06/18= Convenção Regional área 39 em Barra Mansa/R
15 e 16/09= Cinquentenário de A.A. em São João Del Re
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O QUINTO PASSO
"Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante a outro ser humano, a natureza
exata de nossas falhas". Quando se fala dos Passos de A. A., nenhum outro é tão duro de
aceitar quanto o Quinto. Primeiro: Porque admitir nossas falhas perante Deus é muito fácil:
Não o vemos, e por isso deixamos que Ele resolva nossos problemas; podemos até mentir, e
tudo ficará bem. Segundo: Admitir nossas falhas a nós mesmos é mais fácil ainda; podemos
fantasiar o que quisermos, e com muitas mentiras e negações, diríamos que não as temos e
achamos que tudo estará resolvido e solucionado. Terceiro: Confessar nossas falhas para outro
ser humano, este é o ponto mais crucial para o alcoólatra, pois neste caso, ele não poderá
fantasiar ou mentir, pois estará diante da realidade, e muitos não aceitariam fazê-lo, e tentam
contorná-lo e continuando com os mesmos defeitos do Quarto Passo, e terão que viver
sozinho com os fantasmas torturantes de ontem. O alcoólatra típico e egoísta, jamais gostaria
de desinflar seu ego e atuar em sentido contrário aos seus desejos naturais conforme o Passo
sugere, porque não tem conhecimento de que nenhum outro Passo é necessário à obtenção
da sobriedade que o Quinto. Conforme podemos ver no Quinto Passo, precisamos agruparnos, pois viver sozinhos é muito perigoso, e se não atuarmos em sentido contrário aos nossos
desejos naturais, não podemos acabar com a inflação do ego e obter a sobriedade que tanto
almejamos. Em nossa solidão quando estávamos na ativa, sofríamos sem notar e hoje no A. A.,
ouvindo e experimentando novas experiências, é que vemos o quanto éramos feridos pelos
nossos pensamentos e ações incorretas, inclusive chegávamos a ferir outras pessoas. Com a
nossa vivência no A. A., tomamos conhecimento da necessidade de afastar-nos dos fantasmas
torturantes de ontem, falando com outras pessoas a esse respeito. Aí vem mostrar-nos como é
necessário o agrupamento e a limpeza de casa. Neste Passo, aprendemos que admitir os
defeitos para outra pessoa é muito antigo. No início, buscava-se alguém que tivesse uma
espiritualidade e uma religiosidade profunda. Com o passar dos tempos, este procedimento
modificou-se, já podemos contar nossas falhas para os nossos padrinhos, para o nosso médico,
ou mesmo para um companheiro ou um amigo de confiança. O importante era manter a
sobriedade e paz para tanto era necessário conversar com outra pessoa sóbria. Para nós o
isolamento havia terminado. Mas para outros havia duas dificuldades que teriam de enfrentar:
A primeira era enfrentar o Poder Supremo sozinho. Embora possamos a principio, ficar
alarmados ao reconhecer isso sabemos que Deus sabe tudo a nosso respeito e somos capazes
de nos acostumar com essa realidade em pouco tempo. A segunda dificuldade é o que nos
vem quando estamos sozinhos, onde a nossa mente deturpa nossos anseios e auto
justificação. Estas duas dificuldades, vem nos mostrar a necessidade direta de obter de outras
pessoas, comentários e conselhos, para que o nosso lado espiritual possa ser melhorado, e
quando se trata de assuntos espirituais, é muito perigoso andar sozinho. Enfim o Quinto Passo
nos ensina que somente aceitando um Poder Superior, fazendo a limpeza de casa aceitando a
sugestão do Quarto Passo, fazendo o agrupamento e saindo do isolamento, é que poderemos
receber as dádivas divinas. Estas dádivas, nós sabemos que é a nossa sobriedade, o nosso
crescimento e progresso espiritual, como também o direito de receber o perdão e perdoar.
Finalmente, gostaria neste momento de fazer minhas as palavras finas deste Passo. “A
sensação de estar unido a Deus e ao homem, a saída do isolamento por meio de um
compartilhar aberto e honesto do terrível peso de nossa culpa, nos leva a um lugar de
descanso onde podemos preparar-nos para os Passos seguintes em direção a uma sobriedade
plena e significativa”.
Muita Paz. Janeiro de 2018 Arnóbio R. Piritiba - (BA)

3

O ENCONTRO NO CARNAVAL – UM BREVE HISTÓRICO
AS EDIÇÕES: 15 edições ininterruptas (Próxima nos dias 10 e 11 de fevereiro (sábado e
domingo de carnaval)
A IDÉIA: Como os integrantes e idealizadores iniciais do grupo Mente eram oriundos de um
grupo que realizava dois eventos anuais (a jornada do grupo e a Jornada da Gratidão em
Novembro) no período de carnaval de 2004 com 7 meses de vida o grupo decidiu realizar
um evento.
OS TEMAS: Na ocasião o grupo que tinha como meta ser um grupo de estudo e
aprofundamento nos princípios da irmandade estudava uma apostila intitulada “Retorno ao
Básico” que estudava como se davam os passos em grupos no período inicial de A.A.
quando ainda não existia o livro Os Doze Passos.
A CONTINUAÇÃO: Inúmeros foram os pedidos para que o grupo desse sequencia nos anos
seguintes com o evento uma vez que muitos companheiros nesse período de carnaval se
sentiam deslocados em meio as estas de momo.
OS TEMAS SEGUINTES: Tendo em vista que em nossa irmandade possuímos quatro dúzias
para estudos (12 capítulos, 12 Passos , 12 Tradições e 12 Conceitos) os eventos caminharam
de forma que em cada ano se focava em uma dessas dúzias sendo que nos anos que seriam
de conceitos falava se dos três Legados.
O TEMA DESSA EDIÇÃO:Iniciando uma nova era com relação aos temas esse ano o grupo
decidiu não abordar os 12Passos num único evento por pensar não ser produtivo e corrido
então optou-se por aprofundarmos apenas na primeira etapa do programa de Doze Passos
(Os três primeiros Passos) deixando assim a possibilidade de nos anos seguintes estudarmos
os demais passos do programa
AS PARTICIPAÇÕES:O evento sempre contou com a participação de abnegados
companheiros e importantes servidores do passado e em vigência atual em todas as esferas
de nossa estrutura, Já tivemos repasses de importantes assuntos no cenário nacional e
mundial, tendo inclusive em uma edição recebendo em primeira mão no Brasil repasse da
reunião Mundial. Tivemos uma edição que durou quatro dias e contamos com o apoio da
coordenação e do delegado da área do Rio de Janeiro
AS SAUDADES: Inúmeros amigos incentivadores e colaboradores do nosso evento já não
estão mais entre nós e nesse período de maneira mais forte nossos corações palpitam e
nossos olhos se lacrimejam ao relembrarmos com saudade desses bravos alcoolicos que
marcaram po evento positivamente entre eles estão: Sebastião Gama de Cataguases...
Sebastião Barros de Viçosa... Luís Mendes de Guarani... Juarez Bitencourt de Ubá... Titinho
de São Lourenço.... Alencar de Caeté (O mito do Minotauro bem como outros contos)
Airton Borges (o homem do emaiu) Grande Liu (grupo Universo de Contagem) Hélio meio
copo (GNH de BH), Vanderci, Salvador, Carmelito entre outros tantos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPAÇO DA CONVENÇÃO
Estão sendo disponibilizadas camisas de divulgação da nossa Convenção. Respeitando o
principio do anonimato. Adquira já a sua e já sinta o clima desse momento que será um
marco para todos nós. Consulte o CEC de sua área. Ou aproveite o evento de carnaval para
comprar a sua
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
IV INTERCÂMBIO ENTRE GRUPOS
MENTE ABERTA DE UBÁ/MG E
REUNIDOS DA ESTRADA DO CABUÇU/RJ

“CELEBRANDO OS LEGADOS
DE AMOR E AÇÃO”
PROGRAMAÇÃO:
SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2018
Das 07:00 as 08:00
Ás 08:00
Das 08:00 ás 08:40
Das 09:00 ás 10:00
Das 10:20 ás 11:20
Das 11:40 ás 12:40
Ás 12:40
Das 14:00 ás 15:00
Das 15:20 ás 16:20
Ás 16:20
Das 16:40 ás 17:40
Das 18:00 ás 19:00
Ás 19:20
Ás 19:30

Recepção e café
Abertura
“A História dos Intercâmbios”
“A Estrutura de Serviço de A.A.”
“A Importância dos Inventários”
“Anonimato, o Alicerce Espiritual”
Sétima Tradição – Almoço
“CTO – A Menina dos Olhos de A.A.”
“Unidade, A Qualidade Mais Preciosa”
Momento da Sétima Tradição
“Recuperação, Onde Tudo Começa e da
Qual Tudo Depende”
“A Experiência Espiritual”
Prestação / Contas e Encerramento
Jantar de Confraternização

Gilberto - Rio
Jair – MCD Dist 9
José Paulo - Viçosa
Izaias – Itatiaia
Maricel - Rio
José Ricardo – Rio
Max – Ubá /MG
Paulinho – Ubá/MG

LOCAL: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LAMEIRÃO PEQUENO
Rua Valdir Pequeno de Melo 92 – Esquina com Estrada do Lameirão
Campo Grande – Rio de Janeiro
SEM TAXA DE INSCRIÇÕES
Mais Informações: maxmilianog@gmail.com ou zap 32-98838-1756
Gilberto.reinaldo@bol.com.br zap: 21-98743-5863

