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Ano VIII – Edição 96 Maio de 2015
NOTÍCIAS
COMITÊ ROTATIVO DE VISITAS
Em Hortolândia/SP o grupo Gratidão criou um comitê para realizarem reuniões de A.A, nas
casas de companheiros impossibilitados de irem à reunião. Serão reuniões volantes em dias
que não tem reunião no grupo. Tem funcionado e contado com cerca de 12 presentes
80 ANOS DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
O grupo Mente Aberta de Ubá aproveitando tão importante data afixou uma faixa á frente
de sua sede divulgando a irmandade, “Alcoólicos Anônimos 80 anos em favor da vida”. È
uma boa dica para outros grupos realizarem a mesma coisa. Tirando a irmandade do
anonimato.
NOSSAS CONDOLÊNCIAS
Ao nosso MCD e seus familiares que já abalados pela morte de um parente na sexta feira,
pela manhã de sábado (02) outros parentes que vinham para o enterro também perderam
suas vidas em acidente de carro, visto e reportado pelos companheiros que passaram no
local vindo para nossa Interdistrital em Ubá. Que nosso Poder Superior os conforte.
5ª ASSEMBLÉIA ÁREA 33
Ubá sediou no sábado 02-05 a Assembléia da Área 33, na ocasião tivemos a apresentação do
tema “Serviço em A.A. á luz dos Doze Conceitos” Repasse das noticias da Conferência pelo
nosso delegado e foi eleita a cidade de São João Del Rey para ser a sede do nosso 2º
Encontro da área 33 em Junho de 2017.
1º ENCONTRO DA ÁREA 33
Estão sendo acertados detalhes finais para esse momento importante e histórico na vida da
nossa área 33. É preciso que estejamos presentes nessa oportunidade e que inscrições sejam
feitas bem como outras formas de colaboração para que além de tudo o que já foi falado o
evento também seja auto-suficiente graças as nossas próprias contribuições.
EDIÇÃO HISTÓRICA DO BIG BOOK
Foi lançada pela Junta uma edição especial do nosso livro “Alcoólicos Anônimos”, porém já
informaram que está esgotada a venda, esperamos que tenham bom senso e atendam a
demanda dos companheiros que desejam esse importante item da literatura e façam nova
tiragem. Outro fato contestável é ainda não termos o novo Manual de Serviço revisado,
corrigido e disponível nos ESLs. Fica a pergunta pro comitê responsável e ou á Junaab: “O
que ta acontecendo Junta?”
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5ª INERDISTRITAL ÁREA 33
Também ocorrida em Ubá no domingo 03 de maio o evento aprovou propostas de
recomendações para a conferência de 2016 como segue:
1)Que seja orientado aos grupos que em seus impressos, antes da denominação dos grupos
sejam colocadas o nome da irmandade “Alcoólicos Anônimos” (*)
2)Que a Junaab veja a possibilidade das instituições bancarias só aceitarem depósitos
identificados. (*)
3)Que seja respeitada a autonomia das áreas quanto aos métodos de escolhas de seus
servidores e formas de exercitar a rotatividade. (*)
4)Que o tema da conferência de 2018 seja “A Mulher em A.A.” (*)
5)Que seja sugerido a formação de grupos de A.A. no Whatsaap.
6)Que no livro “Reflexões Diárias” nas datas importantes de A.A. sejam colocados lembretes
no rodapé do dia correspondente. Ex 10/06= Aniversário de A.A. no mundo.
7)Que a Junaab adote e incentive a padronização da logomarca de A.A. no Brasil, visando a
identificação de A.A. com seu símbolo.
8)Que a CSG sempre que possível justifique o motivo que levou a retirada de propostas
encaminhadas pelas áreas afim de evitar que sejam encaminhadas para a próxima CSG.
9)Que em respeito ao regimento interno da conferência capitulo II Art 5º parágrafo 2º
incisos I e II a conferência autorize que a reeleição de delegados seja assunto a ser resolvido
em assembléia de cada área respeitando assim a autonomia de cada órgão de serviço.
10)Que antes de se expor a venda nas livrarias e ESLs a literatura de A.A. esta passe por uma
severa revisão ortográfica e gramatical evitando-se a ocorrência de tantos erros.
11)Que os delegados possam ser eleitos após dois mandatos.
12)Que seja editado um livro contando a história de A.A. no Brasil.
13)Que a junta faça um banner com a prece da serenidade.
14)Que a Junaab contrate profissionais remunerados para a revisão de nossa literatura com
o apoio do comitê e de membros voluntários.
15)Que seja promovido reunião, encontro anual e ou dentro das convenções entre os
custódios ativos no serviço com os que já passaram afim de um melhor apadrinhamento.
16)Que se confeccione uma revista sobre a vida e trajetória de Donald Lazzo no Brasil,
dentro de A.A. por intermédio de sua esposa, como documento histórico.
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17)Que a junta estude a possibilidade de aplicação do conceito VIII no tempo mais curto
possível, para que a estrutura do A.A. do Brasil se equipare as demais estruturas de A.A. no
mundo.
18)Que a Junaab adote e incentive a padronização da logomarca de A.A. no Brasil visando a
identificação de A.A. como o seu símbolo.
19)Que as propostas de recomendações enviadas a conferência sejam acompanhadas de
justificativas.
20)Que a Junaab padronize oficio informando os princípios da irmandade para serem
encaminhados a instituições e órgãos públicos.
21)Que seja enviada carta aos prefeitos de todo pais via governo estadual para evitar
repasse de verbas para Alcoólicos Anônimos (tomar como modelo a carta enviada ao
prefeito de Cataguases)
(*) Propostas encaminhadas pelo distrito 07= 04

AGENDA
19-20-21/05=

1º CICLO DE ESTUDOS DO GUIA DE CAPACITAÇÃO – ÁNAPOLIS/GO

29 a 31/05/15= CICLO DOS PASSOS JABOATÃO DOS GUARARAPES – PE
23/05/2015=

42 ANOS GRUPO UBÁ

30/05/2015=

TEMÁTICA QUINTA TRADIÇÃO GR. RENOVAÇÃO DE VIDA - TOCANTINS

07/06/2015=

20 ANOS DE A.A. EM NOVO SILVESTRE – VIÇOSA – MG

05-06-07/06=

14° CICLO DE ESTUDOS DOS 12 PASSOS ÁREA 02 - 2º DISTRITO

12-13-14/06=

1º ENCONTRO DA ÁREA 33 EM LEOPOLDINA

20/06/2015=

REUNIÃO DO DISTRITO 07 EM UBÁ GRUPO MENTE ABERTA

21/06/2015=

JORNADA DO GRUPO VIDA FELIZ DA CHÁCARA EM PAULA CÂNDIDO

26-27/09/15=

ENCONTRO SERRANO – SERRA – ES

09 a 11/10/15= 10º CICLO DE PASSOS EM BRASILIA
13 a 15/11/15= ENCONTRO COM OS VETERANOS EM CACHOEIRA DO CAMPO
Envie-nos a informação do evento para divulgação no e-mail: cd7@aa-area33mg.org.br
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QUINTA TRADIÇÃO:
"Cada grupo é animado de um único propósito primordial – o de transmitir sua mensagem
ao alcoólico que ainda sofre."
Animado significa que tem vida, assim sendo o grupo “é animado” ou tem vida quando ele
tem apenas um (único) propósito primordial (em primeiro lugar) os demais propósitos
estão em segundo plano ou são secundários.
Reunimos-nos para cumprirmos ou realizarmos uma única e elevada missão: “Transmitir a
mensagem aqueles que ainda sofrem e não sabem haver uma saída”. Nós não nos
reunimos para passarmos tempo, porque está perigoso ficar nas praças e esquinas, ou
porque não temos nada pra fazer em casa. Quando vamos á reunião estamos atendendo a
razão porque fomos chamados e salvos da última catástrofe do rei álcool é uma atitude
importante estarmos na linha de frente, combatendo o bom combate. Tudo bem que
vamos ás reuniões para nos recuperarmos, mais como diz no nosso livro azul o fato de
precisarmos deve ser superado pelo fato de estarmos sendo úteis em reconhecermos que
podemos ser a chave para uma nova vida na vida de outros; Afinal nosso programa nos
promete isso de cara sermos de utilidade aos outros e a Deus além de nos levar do egoísmo
ao altruísmo.
Alcoólicos Anônimos não é um remédio para todos os males, seu início se deu com a
preocupação dos precursores de termos um foco, por isso hoje temos mais de trinta grupos
de mútua ajuda que adaptaram nossos princípios ás suas necessidades, nós trabalhamos
com os alcoólatras. A vida da nossa irmandade depende da perseverança deste principio.
Dentro do acima exposto fica a pergunta: O Meu grupo está vivo ou está morto? Pode ser
que tenha nome de que está vivo mais esteja morto. Se Ele não estuda os princípios para
ter o que oferecer, se ele não cumpre o papel para o qual ele como grupo de A.A. é
instituído ele está morto. Mais se ele já não discuti mais se é necessário ou não os passos
(o programa) se ele realmente passa a mensagem produzindo assim nos recém chegados
aquela inquietação de que os AAs tem razão quando bebem, ele tem vida, os seus
membros chegam animados e preparados para os encontros, discutem com o mesmo
propósito de se evoluírem cada vez mais, retornando sempre que alguém chega nas
primeiras reuniões para subirem juntos ao crescimento. O que vocês acham?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARA REFLEXÃO:
Os passos nos ensinam a viver e as tradições nos educam a conviver harmoniosamente com
as pessoas.

