Ano VI Edição 61 Junho 2012
NOTÍCIAS
PESAR!
È Com muito pesar que informamos o falecimento do nosso querido companheiro
Nelson Bernardino da silva (Nelson Pé frio) de Leopoldina Valeu Nelson! Obrigado.
NOVO DISTRITO NA ÁREA 02
Está iniciando suas atividades o distrito 68 com base na cidade de Tombos/MG
INTERSETORIAL
Dessa feita será em novo local e além das propostas das interdistritais discutirão o
regimento interno da área, será importante os MCDs participarem para dar
conclusão ao processo que iniciou com os intergrupos e haja visto que será a última
com a área unificada. Nosso distrito não poderá ficar de fora não é mesmo? Não
vamos medir esforços para participarmos; O evento será nos dias 18 e 19 de Agosto
de 2012 e a cota por participante será de R$ 200,00 podendo participar dois
servidores por distrito.
ASSINATURA DA VIVÊNCIA
Foi reajustado o preço. A assinatura anual agora é R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o
numero avulso R$ 10,00, mas o valor da revista não tem preço não é mesmo?
Também está em vigor a promoção “Assinante nota 10” sendo vendidos 10 edições
antigas ao preço de R$ 45,00 Maiores informações com o MCD ou o RSG do grupo.
ENCONTRO ESTADUAL
Quase 500 inscrições já foram feitas, ainda é pouco para fazer frente às despesas de
um evento do porte desse (a nível estadual) também é pouco para o grande número
de membros de AA conscientes da importância da participação no evento para a
recuperação individual e crescimento do grupo como um todo. Vamos lá
companheiros está chegando o momento! È a convenção Estadual de A.A.
INTERDISTRITAL
Das propostas aprovadas na Interdistrital em Conselheiro Lafaiete três foram
apresentadas pelo distrito 63, Pena que em termos de participação nosso distrito
tenha deixado a desejar! Depois de participarmos de duas Interdistritais em sete dias
vimos que as propostas têm refletido como anda o nível de conhecimento dos
membros e achamos que deixa muito a desejar. A solução é investirem mais em
eventos que proporcionam o conhecimento dos princípios em vez de eventos que só
exaltam as personalidades e promovem práticas que não são o propósito de A.A.

TESTE SEUS CONHECIMENTOS:
Porque o livro “Alcoólicos Anônimos”
foi chamado de “Livro Grande”?
Em qual tradição os membros da
irmandade (na época) admitem que
eram Intolerantes?
Quem era conhecido como o médico
baixinho que adorava os bêbados?
Respostas da edição anterior:
1)Quais pessoas o Bill denominou de
“Seis pilantras manchados de tinta”?
Livro “Levar Adiante” página 332
A revista The Grapevine periódico
mensal de A.A. começou a ser publicada
em Junho de 1944 (há 68 anos)
Originando-se independente de Bill a
revista foi fundada por um grupo que ele
carinhosamente
batizou
de
“seis
pilantras
manchados
de
tinta”
Inicialmente um boletim de oito páginas
destinado a levar noticias aos membros
de A.A. alistados nas forças armadas, a
publicação logo foi expandida e
transformada na revista oficial de
Alcoólicos Anônimos.
“A linguagem do Coração” Introdução:
Os “pilantras” estavam preocupados
com o que parecia ser uma “falta de
compreensão” entre os grupos existentes
na área metropolitana, Enviadas pelos
seis editores a todos os grupos
conhecidos dos EUA e Canadá e
remetida gratuitamente aos AAs que
lutavam na segunda guerra Mundial. A
revista ficou conhecida em âmbito
nacional e em 1945 eleita pelos grupos
como a principal publicação. Em 1949
reconhecida
como
a
revista
Internacional de A.A.

2)Quem o Bill disse que embora tenha
morrido em 26 de agosto de 1910 deve ser
considerado um dos fundadores de A.A?
William James: Nascido em Nova Iorque
no dia 11 de janeiro de 1842 – Morreu
em Chocorua, New Hampshire (Estados
Unidos da América) em 26 de agosto de
1910 é um dos fundadores da psicologia
moderna e importante filósofo ligado ao
Pragmatismo. Nascido nos Estados
Unidos, teve sua formação em medicina.
Ele escreveu livros influentes sobre a
então jovem ciência da psicologia,
incluindo temas como a educação e a
psicologia da experiência religiosa. James
foi um dos formuladores e defensores da
filosofia do pragmatismo, perspectiva
influente nos Estados Unidos por boa
parte do século XX. Ele era irmão do
escritor Henry James e de Alice James.
Entre 1865 e 1866, aos 23 anos,
acompanhou o naturalista Louis Agassiz
na Expedição Thayer ao Brasil. Nos oito
meses de sua estadia no país, passados
principalmente no Rio de Janeiro e na
Amazônia, James rascunhou um diário, e
produziu desenhos de cenas da expedição,
que expressam uma consciência crítica e
um distanciamento moral da idéia
colonialista que a norteava.
O Livro emprestado por Ebby (sem lê-lo)
a Bill era de sua autoria “As Variedades
das Experiencias Religiosas”
Na pagina 217 do livro “levar Adiante”
consta que Bill tirou os três primeiros
passos do nosso programa de suas leitura
de James.
Na pagina 133 Bill escreve que James
apesar de jazer há muitos anos em seu
tumulo foi um dos fundadores de
Alcoólicos Anônimos
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RE – VIVENDO:
A ABORDAGEM QUE VIROU GRUPO
Numa "primeira reunião" diferente, o
botão de um velho casaco... floresceu!
Certo dia, estava eu sofrendo com
mais uma crise de autopiedade, quando
bateu à porta um grande amigo meu e sua
filha (a convite de minha esposa, que não
suportava mais as minhas bebedeiras). Só
que, naquele instante, pensei: "Lá vem
esse chato querer dar-me conselhos de
novo". Eu não queria recebê-lo, mas
minha esposa insistiu e eles acabaram
entrando. Conversaram muito comigo,
falaram-me de A.A. - e eu ainda não tinha
ouvido falar de Alcoólicos Anônimos.
Hoje considero sagrada aquela frase
que diz: "Dois ou três alcoólicos
quaisquer, reunidos com a finalidade de
manterem-se sóbrios, têm o direito de
considerar-se um grupo de A.A., desde
que como grupo não estejam filiados a
qualquer outra organização". Pois eu sou
essa frase!
Aqueles dois me convidaram a fazer
parte da Irmandade, mas como não existia
grupo de A.A. na região, o amigo, ali em
casa mesmo - e seguindo um antigo
costume de entregar uma ficha ao novato
como lembrança do seu ingresso - pegou
um velho casaco da minha sogra, que
estava pendurado na parede, tirou um dos
botões e o deu a mim. E, apesar de estar
torcendo para eles irem embora logo, o
fato é que não bebi naquele dia e fui
trabalhar pensando muito em tudo o que
tinham me dito.
Passados vários dias, estando eu em
abstinência e sempre com o apoio dos dois,
decidimos fundar um grupo de A.A. em
nossa comunidade. Nesse grupo eu quis

"reingressar",mas percebi que me tornei
membro de A.A. lá mesmo em minha casa,
pois "você será um membro de A.A. se
assim o quiser", apenas isso.
Com o tempo, venho reconquistando
tudo o que me parecia perdido principalmente a família, que saiu do
inferno. Meus familiares e eu sempre nos
lembramos do batizado do meu filho, ao
qual compareci com o rosto desfigurado
por uma briga no dia anterior - isso serve
para eu não esquecer dos meus tempos de
alcoolismo ativo, pois diz o velho ditado
que "quem esquece o passado está
condenado a revivê-lo".
Continuo fazendo parte do mesmo
grupo, que hoje tem três reuniões
semanais, faz reuniões mensais de serviço
e de CTO. Atualmente sou coordenador
do CTO e, através desse trabalho, tento
fazer com outras pessoas o que fizeram
comigo.
(Raimundo, Taboão da Serra / SP)
VIVÊNCIA 71(MAIO/JUNHO 2001)p. 22

"A auto-análise é o meio pelo qual
trazemos uma nova visão, ação e graça
para influir no lado escuro e negativo de
nosso ser. Com ela vem o desenvolvimento
daquele tipo de humildade, que nos
permite receber a ajuda de Deus. No
entanto, ela é apenas um passo. Vamos
querer ir mais longe. Vamos querer que o
bem que está dentro de todos nós, mesmo
dentro dos piores, cresça e floresça. Mas,
antes de tudo vamos querer a luz do sol;
pouco se pode crescer na escuridão. A
meditação é nosso passo em direção ao
sol."
Na Opinião do Bill
Oração, meditação e auto-analise.
(Que receita!)
11º Passo.
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FRAGMENTOS DE UMA HISTÓRIA DE CARINHO
NASCE UM NOVO COMITÊ DE DISTRITO
Em abril de 2007 reuniu-se pela primeira vez representante dos grupos Unidos
Venceremos e Mente Aberta de Ubá, Unidos Caminhemos e Serenidade de Visconde do
Rio Branco e decidiram iniciar o trabalho de distrito, já nessa reunião elegendo o
companheiro Fernando B. como MCD. E no mês de Novembro do mesmo ano (2007) a
companheira Odaliana então MCD do distrito solicitou a assembléia de área a
homologação do distrito passando assim a cidade de Ubá a ser base de dois comitês de
distrito. Logo em seguida vieram a compor o distrito os grupos Renovação de Vida e
Lar Feliz de Tocantins e também os grupos Lar Feliz, Renascer e Nova Aliança de Rio
Pomba. Atualmente o MCD é o companheiro Max cujo mandato encerrará em
dezembro próximo. Vale ressaltar que os grupos que formaram o distrito 63 num
período anterior a sua formação criaram uma comissão denominada “Informe A.A.”
que entre outras atividades colocaram uma programação na rádio Ubaense por sete
meses e participaram de uma feira que divulgava o comercio e as instituições presentes
no município de Ubá denominada “ASAS” com um stand com muita visitação.
No próximo dia 16 de junho teremos a última tarde temática para concluirmos os
fundos necessários para a quitação do aluguel do espaço para a realização dos 40 anos
de A.A. em Ubá, também será agendada uma reunião com o comitê de serviço do grupo
Ubá (o mais antigo da cidade) para decidirmos os futuros dos preparativos para a
comemoração.
AGENDA
02 DE JUNHO=
Reunião do distrito 63 no grupo Renovação de Vida em Tocantins
10 DE JUNHO=
77 Anos de A.A. no mundo
16 DE JUNHO=
Tarde Temática no grupo São João (40 anos de A.A. em Ubá)
07 DE JULHO=
Reunião do distrito 63
28 E 29 DE JULHO= Encontro Estadual em Viçosa
04 DE AGOSTO=
Jornada de nove Anos do grupo Mente Aberta em Ubá
04 DE AGOSTO=
Reunião do distrito 63 no Mente Aberta
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