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Ano IX – 119ª Edição Ano 10 - Abril de 2017

Tiragem: 120 exemplares

NOTÍCIAS
LUTO
No último dia 13 de março morreu nosso amigo e companheiro Sr Washington conhecido
como Sr Dico aos 74 anos de vida ele era um dos elementos de serviço do grupo Renovação
de Vida de Tocantins. As páginas da Vivência ganharam duas matérias que de próprio punho
ele nos enviou e um desses artigos, trazemos nesse boletim.
14º ENCONTRO DE A.A. GRUPO MENTE ABERTA – UBÁ-MG
MAIS OPINIÕES:
Segue minha observação sobre o evento: todas as mudanças ocorridas este ano
contribuíram para aumentar a qualidade do evento, desde a redução das sacolas, das preces,
um coordenador só durante todo o evento, grupos de trabalhos de 3 em 3 Tradições, enfim,
valeu muito a experiência. Parabéns para a organização e já ir preparando para o próximo,
lembrando que em A.A. o bom é inimigo do melhor....
A.A. SAINDO DO ANONIMATO – MARAVILHA
A Junaab contratou a empresa de publicidade “ J. Walter Thompson “ que criou uma página
no facebook com um atendimento através de um robô. Tem sido tão positivo que colaremos
abaixo a noticia do portal de noticias da equipe Globo de Jornalismo (Recorda-nos os
trabalhos de publicidade que avalancaram nosso movimento em solo americano)

Alcoólicos Anônimos passam a atender dependentes com a ajuda de robô nas
redes sociais
“Em menos de 48h, a página recebeu mais de 20 mil curtidas e 70 mil acessos, de acordo
com dados do Facebook. Todo o sistema foi construído com base nos depoimentos - e na
necessidade de resposta - descrita pelos participantes dos grupos de conversa. Entre as
pessoas que acessaram a ferramenta neste primeiro dia, 40 já reverteram em ligações de
ajuda.”
”Com o novo robô, os AA esperam ter mais contato com o público jovem, que tem menos
conhecimento sobre as reuniões de dependentes, e as mulheres, que enfrentam mais
preconceito quando buscam ajuda no combate ao alcoolismo.”
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/alcoolicos-anonimos-passa-a-atender-dependentescom-a-ajuda-de-robo-nas-redes-sociais.ghtml
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CTO do 30º Comitê de Distrito da Área 02 – Viçosa e Região
Cada um de nós conseguiu a sobriedade através da experiência dos que estavam em
A.A. quando chegamos. O próprio A.A. nasceu das experiências anteriores.
Bill e Bob não inventaram o A.A. eles iniciaram o A.A. baseado na experiência de
clérigos, de médicos, bem como de outros alcoólicos que já se recuperavam através dos
Grupos Oxford As lideranças do A.A. brasileiro, percebendo o grande aproveitamento dos
retiros espirituais realizados pelos religiosos, dos encontros de casais e outras reuniões de
recuperação em regime de internato, resolveu experimentar esta forma de reunião para
estudos mais profundos dos nossos princípios, com a intenção de propiciar aos companheiros
e companheiras uma oportunidade de um crescimento maior e até um despertar espiritual.
Desde que começou este tipo de ciclo de estudos entre os companheiros do A.A., de
todas as regiões do Brasil, tem se acumulado experiências maravilhosas e impulsos
importantes de crescimento têm sido relatados no programa de recuperação de cada um.
Aqui na nossa Região ainda não tivemos Ciclo de estudo com esta programação, mas
nunca é tarde. Sabemos, é uma das maravilhas do A.A., é a experiência, é a prática dos estudos
dos princípios da Irmandade! Por isso é que o A.A. funciona. É porque usamos da experiência
adquirida para nossa recuperação. Mas para o sucesso de qualquer experiência precisamos de
uma orientação. Não podemos ir por nossa conta. Precisamos da troca de experiência e de um
sério estudo antecedendo as nossas ações. E aí está a oportunidade. Não deixe passar essa!
Queremos facilitar ao máximo a sua participação, e fazer tudo para que, ao retornar,
sinta estar levando bem mais do que quanto esperava buscar.
 As reuniões preparatórias que estão acontecendo, aos sábados às 14:00 hs, nas
dependências do Grupo SETE DE SETEMBRO, têm estado animadas com a presença de
alguns dos nossos companheiros e companheiras. Sua presença é muito importante:
Compareça, venha e traga mais uma pessoa interessada em nos ajudar.
 O valor de R$60,00 reais é o resultado previsto para o rateio dos custos:
 1- da alimentação (dois almoços, duas jantas e dois lanches pela manhã),
 2- do aluguel da Casa de Retiro São José - São José do Triunfo ( Fundão)
 3- de uma apostila
 4- de diversas outras despesas.
 Nos aposentos: as camas já têm colchão e travesseiro e o companheiro, a companheira só
trará a roupa de cama. É necessário também levar tolha de banho, sabonete, pasta de
dente, roupas de uso diário, utensílios de higiene pessoal, etc.
 É muito importante não se esquecer de levar o seu LIVRO AZUL E OUTRAS LITERATURAS
QUE ACHAR CONVENIENTE.
 Deverá trazer sua previsão adequada de consumos pessoais ( não é aconselhável deixar as
dependências do evento durante o mesmo) pois, caso alguém saia do evento poderá haver
perdas. É recomendável não levar aparelho de som mesmo que seja pequeno.
 Procure chegar em torno de 14:00 horas na Sexta-feira, 29 / 09 / 17 para que aproveite os
momentos de descontração, se acomode com folga, tome seu banho quentinho, e depois
vamos nos congraçar em um maravilhoso jantar preparado com muito amor.
 Se quiser deixar com a família o telefone para uma eventual comunicação de urgência os
números: 31 99706 4645 - Vivo / 31 98925 9994 - OI / 31 98871 7481 - Vivo.


O final do evento está previsto para Domingo dia 01 / 10 / 2017 às 14:00 horas.
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DAS TREVAS PARA A LUZ – DA POBREZA Á RIQUEZA
Cheguei a Alcoólicos Anônimos em 23 de novembro de 1980, praticamente morto material e
espiritualmente em trevas. Meu alcoolismo foi iniciado aos 14 anos de idade nesse período
me lembro que em certo dia entrei numa venda pra tomar uma dose e um homem que ali
estava me disse: “olha menino isso aí hoje é uma pena de ouro mais amanhã será uma pena
de choro” não entendi muito o que ele queria dizer na oportunidade e o alcoolismo começou
sua progressão, cheguei em dada época até mesmo a roubar pra conseguir bebida, Certa vez
adentrei em uma festa haviam muita gente bebendo e conversando quando me aproximei
ouvi alguém dizer: Vamos sair daqui porque lá vem aquele imundo” deixei o recinto em
prantos, em outra ocasião estava brincando e rindo em um bar com algumas pessoas e o
vendeiro me mandou calar a boca porque eu não estava gastando! Devido a essas e varias
outras humilhações me imposta pelo álcool passei então a me ajoelhar e a clamar a um Deus
que tivesse misericórdia de mim porque eu estava bebendo sem querer beber. Hoje percebo
que nessa época estava ocorrendo uma grande luta em meu ser entre a carne e o espírito, Eu
não podia beber, não queria beber e estava bebendo. Fui a um templo religioso participei do
momento da comunhão e me ajoelhei como as outras pessoas e fiz um clamor a Deus que
me mostrasse uma nova vida. Então em poucos dias depois desse fato bateu em minha
porta um homem de pés no chão porém seu semblante aparentava ser cheio do espírito
Santo de deus ele me disse que estava ali para cumprir uma ordem de Deus, Venho lhe
convidar para uma reunião de Alcoólicos Anônimos, eu aceitei aquele convite e no domingo
seguinte (23-11-80) adentrei a casa de AA e me sentei no banco chamado banco de Honra
onde os ingressantes se sentavam segundo o costume do grupo na época, De inicio me senti
revoltado e com vontade de ir embora pois me senti no banco de réu, pensei: Eu não sou
ladrão nem assassino para responder processo e todos apontarem os dedos em minha cara!
Mais parece que ouvi uma voz como de um anjo do Senhor a me dizer: “Você é ladrão e
assassino sim, da tua própria vida”! Nessa hora senti nascer uma nova oportunidade de
mudar o fim da minha historia. Hoje já se completaram 32 anos que estou nessa “cadeia” e
cada vez mais próximo e consciente da presença do meu “Advogado fiel” que só me defende
e não me acusa. Já havia ouvido falar e ate lido sobre o Poder de Deus,mais hoje posso dizer
que esse poder agiu sobre mim e me libertou dessa mui obstinada obsessão. Nesse exercício
diário da sobriedade acabamos encontrando o caminho da Paz espiritual é nosso dever
cultivá-la trabalhando em nossa fé e praticando nossa pequena obra pois assim estaremos
sempre em contato com nosso criador.Apresentei lhes a situação que chega um homem
diante de Deus uma verdadeira pobreza espiritual só em trevas hoje encontrei a luz e sou
rico espiritualmente falando. Tenho a convicção que o armazém do nosso Deus é grande e
inesgotável e não tenho vergonha de lhe pedir nada, posso ter vergonha de conversar com
uma autoridade política qualquer mais com Deus o AA tornou fácil, desobstruindo o canal.
Sempre elevo a Deus uma oração que no meu entender é como telefonar para casa e dar
noticias de mim ao meu Pai, Obrigado e mais vinte e quatro horas a todos.
Washington Dutra Goulart – Tocantins - MG
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ESPAÇO DA CONVENÇÃO
Já se encontra disponível para aquisição o livro “Cód. 126 - PASSO A PASSO” que subsidiará
a XX Convenção Nacional de Alcoólicos Anônimos – 2020 – Belo Horizonte/MG.
Em abril, tradicionalmente comemoramos o mês da literatura e, dessa forma, estamos
concedendo para as compras à vista deste título um desconto de 30% (trinta por cento) aos
escritórios que encaminharem pedidos, não cumulativos de 20 (vinte) ou mais exemplares
até o dia 28/04/2017.Esclarecemos que após essa data passa a vigorar o desconto
tradicional de 10% (dez por cento) para os livros da Convenção Nacional e sujeito ao
reajuste definido pela 41ª Conferência de Serviços Gerais – 2017 conforme segue:
PREÇO DE VENDA

30,00

Valores com Desconto (aos ESLs)
ATÉ 28/04/2017
APÓS 28/04/2017

30% R$21,00
10% R$27,00

Obs.:para as vendas à prazo até o dia 28/04/2017 permanece o desconto de 10%.

“Vamos Manter a Chama Acesa”
XX Convenção Nacional
Local: Ginásio do Mineirinho ‐ Belo Horizonte‐ MG
Data: 17 a 19 de abril de 2020
Paulinho (Coordenador do C.E.C. Área 33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA
02-04-2017= Reunião do distrito 07 no grupo Silvestre em Viçosa/MG
13-04-2017= Temática 4º Passo grupo Silvestre em Viçosa
20-05-2107= Interdistrital da área 33 em Ubá/MG e Assembléia de área
09 a 11-06= II Encontro da área 33 em São João Del Rey
10-06-2017= 44 anos de A.A. Grupo Ubá
14 a 16-07= 26º Encontro da área 02 em Uberlândia/MG
29-09-2017= Ciclo do Livro Alcoólicos Anônimos em Viçosa/MG
27-10-2017= 14º Encontro com os Veteranos em Cachoeira do Campo
Pra encerrar nossos artigos sobre os doze conceitos necessitamos de artigo sobre o nono
e sobre o décimo segundo conceito. Aguardamos nos próximos dias pelo menos sobre o
nono que é o próximo a ser editado.

