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INTERCÂMBIO NO RIO DE JANEIRO
Tudo pronto para mais um grande evento de A.A. Desta vez o nosso ponto de encontro será a
zona Oeste da cidade maravilhosa, Rio da Prata-Campo Grande. Sob a organização do grupo
Reunidos da Estrada do Cabuçu/RJ. Com certeza teremos mais um excelente momento de
reencontro e aprendizagem. Que Deus nos abençoe e até lá
CADASTRO DE PROFISSIONAIS
Atualmente o banco de dados do ESG já conta com 2035 profissionais cadastrados e através de
ferramenta adquirida disparam periodicamente e-mails e convites a esses profissionais, ainda
aguardam por novos cadastros. Sempre que houver um evento na região dos profissionais
cadastrados esses receberão convite expedido pelo nosso escritório nacional, o ESG.
ARQUIVO HISTÓRICO JUNAAB
Trimestralmente é enviado aos cadastrados o boletim eletrônico desse comitê. O periódico
pretende ter em suas páginas virtuais, conteúdos referentes a Histórias de A.A. no Brasil e no
mundo; pesquisas feitas pelo departamento, fotos históricas e uma sessão “procura-se” onde
o CAHist pede a todos os membros da Irmandade que ajudem a construir e consolidar o
acervo. Quem quiser baixar os números anteriores pode fazê-lo livremente no site de A.A.
http://www.alcoolicosanonimos.org.br/comites/cahist-arquivos-historicos
Para receber boletins / comunicações do CAHist acesse e cadastre seu email no liik:
http://www.alcoolicosanonimos.org.br/index.php/newsletters-cahist
MAIS UM LANÇAMENTO JUNAAB
“O GRUPO BASE: O CORAÇÃO DE A.A.”
Livro com 42 depoimentos de membros de A.A. A maioria dos artigos são dos anos 80 e 90 e
vale a pena ler e refletir sobre o conteúdo no texto de apresentação do novo item, contido na
circular e nos próximos informativos da Junta. O preço para a aquisição será R$ 30,00
ESTRUTURA CONVIDADA
Em nossa próxima conferência teremos a participação da estrutura mexicana de A.A. essa
estrutura já realizou 52 Conferências de Serviços Gerais e tem planos de ação para
crescimento sustentável e de relações públicas.
BIL – PRÓXIMAS EDIÇÕES
A partir de nossa próxima edição reiniciaremos os artigos relativos aos passos de nosso
programa iniciando pelo primeiro passo. Artigos sobre os passos serão bem vindos.
Cd7@aa-area33mg.org.br
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“CONFERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS” X “TERMO DE RESPONSABILIDADE”
É realmente maravilhoso vermos os companheiros envolvidos nas Intergrupais, Interdistritais e
em algumas regiões em Intersetoriais e Conferências Simuladas, todos imbuídos em enviar
recomendação para discussão na Conferência, mais e quanto a parte que cabe a cada servidor,
a cada órgão com a responsabilidade de custeio desse evento maior de nossa estrutura? Ora
vejamos o ideal e o que é a realidade nessa área:
“É responsabilidade de cada área a aquisição do Relatório Anual de Alcoólicos Anônimos do
Brasil em número não inferior à quantidade de grupos da área, cabendo-lhe, ainda, incentivar
a aquisição de relatórios extras” Ou seja no mínimo cada área deve adquirir um numero de
relatório igual ao número de grupos existentes.
Vejamos na tabela abaixo, que nos serve de comparativo e de identificação do nosso grau de
responsabilidade quanto ao acima citado:
COMITÊ DE ÁREA:
ÁREA 02 - MG
ÁREA 34 - MG
ÁREA 33 - MG
ÁREA 01 - RJ

GRUPOS:
590
101
160
518

RELATÓRIOS:
350
45
70
300

PERCENTUAL
60% DO IDEAL
45% DO IDEAL
44% DO IDEAL
58% DO IDEAL

• POSIÇÃO ATÉ O DIA 23 DE MARÇO DE 2018
• ESPERAMOS E “COBRAMOS” EM NOSSAS REUNIÕES DO ESG DA JUNAAB, DA
CONFERÊCNCIA, MAIS REFLITAMOS SOBRE O DEMONSTRATIVO ACIMA...
• E QUANTO A NÓS? A NOSSA PARTE? O QUE DEVEMOS RECOMENDAR A NÓS?
• TIREMOS O TERMO DE RESPONSABILIDADE DOS LÁBIOS E O COLOQUEMOS NA
CONSCIÊNCIA!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA OPINIÃO DO BILL 330
Para crescer
Aqueles anseios da adolescência que tantos de nós tivemos, para obter completa aprovação,
absoluta segurança e perfeito romance – anseios perfeitamente próprios da idade de
dezessete anos – são impossíveis de ser aceitos como um modo de vida aos quarenta e sete ou
cinquenta e sete anos. Desde o começo de A.A., levei tremendas surras em todas essas áreas,
pelo fato de ter deixado de crescer emocional e espiritualmente.
AGENDA
21/04/18 = Intercâmbio de Grupos em Campo Grande Rio de Janeiro/RJ
28e29/04= 40 anos de A.A. em Patos de Minas MG
11 a 13/05= Assembleia de área e Interdistrital área 33 em Ubá
20/05/18= 45 anos de A.A. em Ubá
10/06/18= 83 anos de A.A. no Mundo
10/06/18= Convenção Regional área 39 em Barra Mansa/RJ
24/06/18 = Encontro de grupos do distrito 03 em Juiz de Fora/MG
15/09/18= 50 Anos de A.A. em São João Del Rey
DE 22 A 27 DE ABRIL: 42ª Conferência de Serviços Gerais – 2018
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“ SOPRE AS CINZAS. . . ”
Quem feriu você já feriu e já passou. Lá na frente encontrará o inevitável retorno e pelas
mãos de outrem será ferido também. A Vida se encarregará de dar-lhe o troco e você,
talvez, nem jamais fique sabendo. O que importa de verdade é o que você sentiu e, mais
importante, é o que você ainda sente: Mágoa? Rancor? Ressentimento? Ódio? Você
consegue perceber que esses sentimentos foram escolhidos por você? Somos nós que
escolhemos o que sentir diante de agressões e de ofensas. Quem nos faz o mal é
responsável pelo que faz, mas NÓS somos responsáveis pelo que sentimos.
Essa responsabilidade tem a ver com o Amor que devemos e temos que sentir por nós
mesmos. O ofensor fez o que fez e o momento passou, mas o que ficou aí dentro de você?
Mágoa ?
-Você sabia que de todas as drogas ela é a mais cancerígena?
Pela sua própria saúde, jogue-a fora.
Rancor?
-Ele é como um alimento preparado com veneno irreconhecível:
Dia mais, dia menos, você poderá contrair doenças de cujas origens nem suspeitará.
Ressentimento?
-Pois imagine-se vivendo dentro de um ambiente constantemente poluído, enfumaçado,
repleto de bactérias e de incontáveis tipos de vírus:
é isso que seu coração e seus pulmões estão tentando agüentar.
Até quando você acha que eles vão resistir?
Ódio?
-Seus efeitos são paralisantes.
Seu sistema imunológico entrará em conflito com esse veneno que com o tempo poderá
colocar você face a face com a morte e talvez muito tarde você venha a perceber que
melhor seria ter deixado que seu agressor colhesse os frutos do próprio plantio.
Para o seu próprio Bem , perdoe.
O perdão o libertará e o fará livre para ser feliz. Esqueça o mal que lhe foi feito.
Deixe que seu ofensor lembre-se dele através das consequências com que, certamente, virá
a arcar. Mude seu destino ... seja o comandante da sua nau! Escolha o melhor caminho para
sua "viagem" E se outras vezes o ferirem, perdoe ... Perdoe ...
“Se desejas ser feliz por um dia, Vinga-te Se desejas ser feliz por toda a vida, Perdoe!!! ”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reconhecemos que as pessoas que nos maltrataram provavelmente estavam
espiritualmente doentes. Embora não gostássemos de seus sintomas e da maneira pela
qual nos molestavam, elas, como nós, eram doentes também. Pedimos a Deus que nos
ajudasse a mostrar-lhes a mesma tolerância, piedade e paciência que teríamos para com
um amigo doente. Quando uma pessoa nos ofendia, dizíamos: “Este homem está doente.
Como poderei ajudá-lo? Que Deus não me deixe ficar com raiva. Sua vontade seja feita.
“Evitamos a vingança e a discussão. Não tratamos as pessoas doentes dessa maneira. Se o
fizermos, destruiremos nossa “chance” de ajudar. Não podemos ajudar a todas as pessoas,
mas pelo menos Deus nos mostrará como sermos bons e tolerantes para com todos.
(Texto Básico dos Alcoólicos Anônimos)
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ESPAÇO DA CONVENÇÃO
CONSTRUINDO A XX CONVENÇÃO NACIONAL DE A.A.
Por uma necessidade de modificação no sistema de distribuição, em especial na emissão da
nota fiscal eletrônica, houve uma maior morosidade na conclusão do processo de
distribuição dos novos cartazes e banners da Convenção, no entanto, os ESLs/Áreas já estão
recebendo esse importante material de divulgação. Agradecemos a costumeira compreensão
de todos. Como já informado, estamos sempre sujeitos aos imprevistos na preparação de um
evento a longo prazo como é a Convenção Nacional, devido a mudança de local ocorrida
alheia a nossa vontade, todo o material de divulgação alusivo ao evento teve que ser
alterado. No que tange aos cartazes e banners a alteração e reenvio aos ESLs/Grupos foi bem
simples e de um custo financeiro baixo, mas infelizmente, o mesmo não ocorre com as
pastas, o custo é alto para a troca além de praticamente inviável operacionalmente.
Agradecemos imensamente a compreensão que a imensa maioria teve em relação e esse
quesito, mostrando o amadurecimento de toda a nossa Irmandade;
No período de 25/2 a 25/3 foram realizadas 197 inscrições distribuídas pelas seguintes Áreas:
Área 2 = 100; Área 18= 15; Área 26= 42; Área 34= 20; Área 36= 10; Área 40= 10.
No mês de Março foram vendidos 124 livros Passo a Passo;
O total de inscrições até aqui é de 2.491, ainda não atingimos a metade de nosso objetivo,
mas estamos firmemente caminhando para ele.
E foram vendidos 5.152 exemplares do livro Passo a Passo, neste caso, metade de nosso
objetivo atingido;
Nunca é demais repetir que a Convenção é suportada financeiramente somente pelas
inscrições e participação na venda do livro Passo a Passo, então como membros responsáveis
que nos propusemos a ser através da prática do programa de recuperação devemos
incentivar aos nossos companheiros para essa importante informação.
O CEC - Comitê Especial da Convenção - está sempre atento ao nosso orçamento e não
cansamos de repetir que cobrir os gastos de uma Convenção é de responsabilidade de todos
nós membros de A.A. e se agirmos como orienta o nosso programa não corremos o risco de
acabar no vermelho.
“Aqui não há nenhum substituto para o bom senso: é imperativo que o CEC-Comitê
Organizador do evento - se comporte de maneira séria e metódica com as finanças, e nunca
permita que as despesas excedam a uma estimativa moderada da receita prevista”...
A participação nesta celebração especial é voluntária e, como membros de A.A. responsáveis
“custeamos nossos próprios gastos”. A Convenção Nacional é custeada pelos próprios
membros de A.A. Alguns ESLs ainda não fizeram pedido das pastas que fazem parte das
inscrições e aqui ressaltamos que qualquer um ESL pode fazê-lo e não somente os ESL Sedes
O pedido das pastas é feito diretamente ao ESG, tal como são feitos os pedidos de literatura,
e os ESLs/Áreas terão 90 dias de prazo de pagamento e um desconto de 10% (R$8,00) por
inscrição sobre o valor da inscrição que é de R$80,00.
ABRIL DE 2018 A ABRIL DE 2020: ABRIMOS A CONTAGEM REGRESSIVA PARA A CONVENÇÃO
DE A.A. NO BRASIL EM MINAS GERAIS... NA CAPITAL DO MAIS BELO HORIZONTE
FALTAM 24 MESES PARA A NOSSA CONVENÇÃO

