Ano V
Edição 60 Maio 2012

PARABÉNS!
É aniversário do Bil! Nosso boletim completa cinco anos de existência,
saindo ininterruptamente e de forma imparcial, com o apoio de
companheiros de perto e de longe. Além da divulgação virtual são
impressos 120 exemplares e distribuídos nas cidades de Rio Pomba,
Tocantins e Ubá. O editorial tem sido muito bem elogiado e conseguimos
localizar outro Bil na internet é só clicar no link abaixo e ver a edição 01 de
janeiro de 2011:. Desse outro Bil são feitos 50 exemplares e a edição ocorre
na cidade de Francisco Beltrão/PR e é de responsabilidade do setor IV
abaixo a logomarca do mesmo:
www.fileden.com/files/2009/4/21/2412263/entresembater/janeiro-2011.pdf

Agradecemos o apoio dos companheiros, não queremos citar nomes nem
matérias importantes publicadas para não sermos injustos esquecendo
alguém, Obrigado a Deus por esse trabalho e solicitamos aos companheiros
leitores que nos enviem matérias, também poderemos estar lançando nas
próximas edições a seção “O que você acha do BIL?” não é mesmo?
Abraços, e esperamos estarmos juntos nos próximos cinco anos.
O Editor
AGENDA
01 – 05 – 2012= Preparatória dos 40 anos de AA em Ubá (G São João)
05 – 05 – 2012= Reunião do distrito 63 no grupo Mente Aberta
06 – 05 - 2012= Interdistrital em Conselheiro Lafaiete
29 – 05 – 2012= Jornada 39 anos do Gr Ubá
20 – 05 – 2012= Temática Gr Lar Feliz Tocantins Quinto Passo
26 – 05 – 2012= Temática Gr Renovação de Vida Quinta Tradição

TEMA PARA REFLEXÃO
FREQUENCIA BAIXA NOS GRUPOS
DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS

TESTE SEUS CONHECIMENTOS:
1)Quais pessoas o Bill denominou de
“Seis pilantras manchados de tinta”?

É um fato geral, acreditamos a baixa
freqüência nos grupos atualmente
em comparação a um período
anterior a 10 anos ou mais. Esse
fato tem levado até mesmo ao
fechamento de inúmeros grupos
país afora. Em sua opinião, a que se
deve
esse
fato?
Porque
a
mensagem de hoje falada nos
grupos não seguram mais os
membros como antes? Ou será que
os grupos não estão falando a
mensagem? A mensagem mudou?
Os alcoólatras mudaram o fato
estatístico, já estão se recuperando
pelos seus próprios recursos?
Fatos do passado estão rendendo
esses frutos negativos de hoje?
Faltam os membros serem a
mensagem ao invés de só a
transmitirem (exemplo)? Estamos
esquecendo que “Sobriedade ao
alcance de todos é o objetivo do
serviço em A.A” e com isso nossas
brigas fúteis por prestigio, poder e
riqueza (dinheiro) tem afastado os
novos membros e os antigos que
também
estão
indo?
Ou
simplesmente está se cumprindo o
contido na nossa nona tradição: “A
mesma rigorosa ameaça se aplica
ao grupo propriamente dito, se o
grupo não se adequar aos princípios
dentro de suas possibilidades irão
também deteriorar-se e morrer”?
Enviem-nos suas opiniões sobre o
assunto em pauta, Concorda? O que
causou esse fato desagradável?
Pode ser feito algo a respeito? O
que poderá ser feito a respeito?
Nosso
email:
aa63distrito@gmail.com

2)Quem o Bill disse que embora tenha
morrido em 26 de agosto de 1910
deve ser considerado um dos
fundadores de A.A?
Enviem-nos suas respostas.
Resposta na próxima edição.
--------------------------------------------------------Resposta da edição anterior: O que
foi considerado o “Tapete Mágico” de
A.A.?
A frase mais citada por Bill acerca da
Grapevine aparece no livro “A.A.
Atinge a Maioridade”:
“Grapevine é o espelho do
pensamento e da ação de A.A. no
mundo todo. Ela é uma espécie de
tapete mágico sobre o qual todos nós
podemos viajar de um posto
avançado de A.A. para outro e se
converteu em um maravilhoso meio
de
intercâmbio do nosso pensamento
atual e da nossa experiência. Os
editores da Grapevine esperam que
as percepções atemporais de Bill W.,
escritas nas décadas de 40, 50 e 60,
sirvam como um espelho para os
membros de A.A. na década de 80 e
no futuro; lembrando-nos de como
costumavam
ser
as
coisas;
documentando o que aconteceu e por
que aconteceu; e iluminando o
presente com a sabedoria de A.A.
reunida ao longo dos primeiros trinta
anos da Irmandade.
Trecho extraído da Introdução do
livro “A Linguagem do Coração” no
mesmo livro consta o ultimo capitulo
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RE – VIVENDO
NÃO PERMITAM QUE O ENCANTO
SE QUEBRE
Ao
chegarmos
em
A.
A.
encontramos um "mundo" bem
diferente daquele que imaginávamos
e estávamos. No início até parecia um
mundo de sonhos, daqueles que
víamos em nossas fantasias. Um
mundo pequeno nas aparências,
porém gigante por natureza, tão
simples e ao mesmo tempo tão
enigmático. Tudo é tão novo, tão
surpreendente e promissor; jamais
imaginávamos encontrar algo assim.
No início da caminhada quando tudo
é novo somos bastante receptivos
como aqueles que estão a se afogar
em águas profundas e barrentas, sem
alguém por perto para ajudar, mesmo
que seja para atrair uma pequena
bóia. Demonstramos humildade e
submissão, certamente retiradas de
um último suspiro de desespero e
dor. Criamos um verdadeiro encanto
por tudo que estamos aprendendo,
pelos outros membros de A. A., pelo
reflexo e o sucesso das mudanças
em nossa vida social e familiar.
Passamos a viver com alegria!
Começa a despontar um tênue fio de
felicidade,
algo
que
sempre
esperávamos encontrar no funesto e
diabólico fundo de um cálice! Já é
possível traçar algumas metas em
nossa vida como o retorno à família,
um novo emprego e muito mais,
porém, com a mente alcoólica,
doentia e traiçoeira a maioria de nós
logo esquece o que realmente nos
trouxe a A.A. e o que encontramos.
Esquecemos de como chegamos, que
fomos recebidos com amor e carinho
(valores que já desconhecíamos) por
aqueles que lá estavam à nossa
espera; que em apenas poucos dias
seguindo a Programação de A. A.

...novamente
reintegrados
na
sociedade, sem revolta. Aqueles que
sentem dores nos pés durante a
caminhada, cheios de orgulho, com a
mente doentia comum a todo
alcoólico, e os defeitos de caráter
bastante acentuados ainda, se não
afastam do Grupo, passam a
encontrar defeitos nos companheiros
e na programação, e assim, como um
vaso de vidro de péssima qualidade,
o encanto se quebra e voltam à
prática dos velhos hábitos dando
vazão aos defeitos de caráter que
estavam refreados e voltam às velhas
atitudes. A famosa bebedeira seca
começa seu efeito devastador. Se o
problema não for logo contornado em
pouco tempo estaremos de volta ao
copo e certamente ao inferno em que
vivíamos antes, não sem antes
"balançar" a Unidade do Grupo.
Apesar
de
alguns
membros
entenderem isso como "dores do
crescimento", penso de outra forma.
Ora, se aceitarmos este desrespeito
às Tradições com naturalidade e o
Grupo viver absorvendo sempre
estas "dores" a recuperação de seus
membros, assim como o próprio
Grupo estarão comprometidos; não
haverá condição de recuperação
espiritual. Se não conseguirmos tal
recuperação, o Grupo irá mal, não
poderemos ajudar nem mesmo a nós,
quanto mais àqueles que chegam em
busca de ajuda! O Grupo necessita
primar pelo único propósito de A. A..
Se
observarmos
bem
nossas
Tradições
descobriremos
que
podemos passar muito bem sem
esses males e aproveitar melhor os
ensinamen
tos
sugeridos
na
programação caminhando em busca
da verdadeira harmonia com o Poder
Superior, conosco e com o nosso
próximo.Somente assim poderemos
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NOTICIAS
A FRASE DO MÊS: “Porque reclamas que perdeu tudo, se ainda lhe resta a
Vida?”
Lida em uma mensagem e repassada em uma reunião ao receber um
companheiro retornando á programação. Muito profunda não é mesmo?
IX ENCONTRO COM OS VETERANOS – CACHOEIRA DO CAMPO/MG:
Acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de Novembro de 2012 na Pousada Retiro das
Rosas, os valores de hospedagem incluindo todas as refeições a partir do
café da tarde da sexta feira estão abaixo. O MCD do distrito 63 estará indo ao
evento saindo de Ubá por volta das 17hs da sexta feira. Caso desejem ir basta
entrar em contato para acertar os detalhes. Também para fazer as reservas
junto a coordenação do evento poderão contar com o distrito. Alojamento
Coletivo masculino ou feminino= R$ 200, 00 Apartamento individual Standard
= R$ 250,00 Apartamento Máster= R$ 300,00
(somente 30 vagas)
Quitação:pode ser parcelado, desde que a ultima parcela vença antes da data
do evento ou cheque pré datado para 10 de novembro de 2012
XXXVI CONFERENCIA DE SERVIÇOS GERAIS:
*Foram aprovadas mais 04 (quatro) áreas sendo: uma no Pará (Área 28) e três
no estado de São Paulo (Áreas 29, 30 e 31)
*A literatura de A.A. sofrerá um reajuste de 25%
*Será criado um Folheto de CTO sobre como receber os Enviados da Justiça,
e foi criado um DVD como trabalho de CCCP para treinamento do CTO.

FRAGMENTOS DE UMA HISTÓRIA DE CARINHO
Atualmente Ubá conta com oito grupos, mas relembramos aqui os grupos que
já existiram que infelizmente pararam suas atividades:
Grupo Espera ser Feliz - Vila Casal
Preta
Gr Nascemos para viver – Sta Bernadete
Colônia
Gr Nascemos para Viver – Cohab
da Barrinha

Grupo Ponte Preta – Ponte
Gr Família Unida – Distrito da
Gr Espera ser Feliz – Distrito

Você Sabia?
O distrito 34 tinha sua base na cidade de Viçosa depois quando reuniram em
Ubá para desativar o mesmo, abnegados companheiros abraçaram a causa e
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