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Ano VII – Edição 85 Junho de 2014
NOTÍCIAS
ENCONTRO DA ÁREA 33
Está previsto para ocorrer nos dias 12 – 13 – 14 de junho de 2015 na cidade de
Leopoldina – MG e as inscrições serão repassadas ao preço de R$ 50,00 com a
alimentação dos três dias já inclusa.
2ª INTERDISTRITAL – ÁREA 33
Importante evento para colher, discutir e encaminhar propostas para a conferência de
2015 ocorrerá em Juiz de Fora no dia 22 de Junho de 2014. Salientamos também que
podem ser sugerido temas para as próximas conferências.
CARTA AOS PREFEITOS DA ÁREA 33
Entre outras coisas a última assembleia da área 33 aprovou o envio de cartas ás
prefeituras das cidades de sua abrangência onde existam grupos de A.A. explicando-lhes
nossas tradições seis e sete, o não recebimento de verbas e ou subvenções.
NOVOS ITENS LITERÁRIOS
Já se encontra disponível em nosso ESL sede (Juiz de Fora) o livro “Sobriedade
Emocional a próxima fronteira” ao preço de R$ 23,00 cuja venda será para custear a
nossa XIX Convenção Nacional em Maceió/AL. Também o folheto “Colcha de Retalhos”
á R$ 5,40 este traz a compilação de vários depoimentos de mulheres alcoólicas brasileiras.
ASSINATURAS DA REVISTA VIVÊNCIA
Atualmente a área 33 ocupa o 11º lugar no ranking nacional de assinantes com 139
assinaturas. Podemos melhorar esses números?
AUMENTO DO VALOR DOS ITENS LITERÁRIOS
A partir de 01 de junho de 2014 todos os itens de nossa literatura, assinatura da revista
Vivência e Relatório da Conferência sofrerão reajuste de preços.
AGENDINHA DE GRUPOS
A área 33 está confeccionando e em breve disponibilizara a todos uma agendinha
contendo os endereços de grupos em sua área de abrangência. O material será de extrema
importância para os companheiros e pretende-se repassá-lo ao valor de apenas R$ 2,00 a
unidade.
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REFLETINDO SOBRE NOSSO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO
SEXTO PASSO: “Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse de nós
todos esses defeitos de caráter”
Se realmente queremos obter um crescimento espiritual, esse passo é extremamente
importante. Ele é um divisor de águas segundo um clérigo amigo de A.A. relatou.
Precisamos eliminar aquilo que nos impede de crescermos, que já descobrimos no
inventário pessoal e já o confessamos a alguém de nossa confiança. Deus quer nos tornar
pessoas melhores para utilizar em sua obra mais é preciso que colaboremos com isso. “É
preciso “estar pronto”, “preparado por inteiro”. A demora é muito perigosa, a rebelião
pode ser fatal”, ou seja, se além de não querermos desapegar dos nossos “defeitinhos”
ainda nos entregarmos cada vez mais a eles deixando que continuem nos impelindo forte
e cegamente vamos nos arruinar. A todo empecilho que temos dificuldades de soltar
deveríamos acrescentar a palavra “ainda” e não sermos taxativos dizendo “Isso jamais
largarei ou renunciarei” Se Deus pôde através da nossa colaboração e esforço nos
arrancar das garras do alcoolismo ele poderá pelos mesmos métodos nos libertar desses
defeitinhos, nós é que não permitimos isso muitas vezes. Ele que nos libertar, mas e nós?
Queremos realmente ser libertos? Ou já estamos na fase da tolerância com esses defeitos
ou estamos na zona de conforto? Escondendo às vezes atrás de desculpas do tipo: “Não
quero ser Santo”, “não quero ser branco como a neve”, “todo mundo erra mesmo”, “eu
sou ser humano”, “Deus Perdoa” etc e etc. e coisas do gênero. Às vezes também nos
comportamos de maneira a acreditarmos que existe pecadinhos e grandes pecados....
Devemos reconhecer que pecado é pecado independente do tamanho não é mesmo?
O sexto passo nos esclarece que os desejos desenfreados nos afastam do grau de perfeição
que Deus espera de nós aqui na terra, não sabendo qual é esse grau devemos sempre
Tentar nos aproximar o mais perto possível dessa perfeição que é Deus! Isso é o que ele
espera de nós, ele pede para termos Disposição, bom ânimo principalmente para nos
livrarmos deste ponto que nos prende, daquele pecadinho de estimação, que salientamos
as vezes com orgulho com outras pessoas como se eles fossem até mesmo virtudes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTE SEUS CONHECIMENTOS
1)Que evento de Alcoólicos Anônimos reuniu mais de 19.000 pessoas?
2)Em que ano o Dr. Bob se aposentou da pratica da medicina?

3)De onde surgiram as ideias básicas para as nossas Doze Tradições?
Respostas na página 4
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Como aconteceu a publicação do livro Alcoólicos Anônimos em português
Um companheiro de São Paulo, Donald L., se dispôs a traduzir o livro e comunicou-se
com o GSO, que respondeu sua carta em outubro de 1966 sugerindo-lhe a tradução
dos onze primeiros capítulos, após a formação de um Comitê de Tradução.
Informaram-lhe também que a impressão deveria ser feita, após análise, em Nova
York. O GSO não permitiu a impressão no Brasil. Em fins de 1968, Gilberto, um A.A.
brasileiro residente nos Estados Unidos, conheceu Donald e conseguiu intermediar as
relações entre ele e A.A.W.S. (A.A. World Services, Inc.) órgão responsável pela
Literatura Oficial de A.A. Havendo a concessão para impressão do livro e também do
financiamento, A Diretoria de A.A.W.S., através do então Presidente Robert E. Hitchins
enviou correspondência cientificando da decisão, estabelecendo, porém, condições
indispensáveis à impressão, quais foram: que fosse instalado no Brasil, um Centro de
Distribuição de Literatura (operacional); que o livro fosse vendido, no varejo, ao
preço correspondente a U$ 2,00 (dois dólares) a unidade aos indivíduos com
possibilidade de ser vendido até o equivalente a U$ 1,75 (um dólar e setenta e cinco
centavos) por unidade aos Grupos; que, posteriormente, quando fosse criado o
Escritório de Serviços Gerais de A.A. no Brasil, o Centro de Distribuição de Literatura
passasse a se constituir parte integrante daquela organização de serviços, que uma
vez aprovada a proposta em questão, fosse a operação considerada "em confiança",
assumindo a responsabilidade todos os participantes, como reais representantes de
todos os membros de AA no Brasil. Aceita todas as condições do A.A.W.S., em abril de
1969 o companheiro Robert E. Hitchins, Presidente dos Serviços Mundiais de A.A.,
liberou o Direito de Edição e Publicação em Português de 2000 exemplares do livro
ao custo total não superior a US$ 2.000 (dois mil dólares).O A.A.W.S. estabeleceu
ainda, pela concessão, as condições que seguem: remessa ao A.A.W.S. de US$ 0,82
(oitenta e dois centavos) trimestralmente por cada exemplar do livro vendido ou
distribuído; advertência expressa no livro de que os Direitos Autorais pertencem ao
A.A.W.S., e proteção integral quanto ao citado direito; publicação acima do limite de
2.000 livros dependeriam da necessária autorização; no caso de não serem vendidos
nem distribuídos os 2.000 exemplares, notificar ao A.A.W.S. para as providências
julgadas de acertos; À vista das condições enunciadas, em 20/09/1969, sob a
coordenação do companheiro Donald M. Lazo, foi discutida e aprovada a criação do
Centro Brasileiro para edição em português, da literatura de A.A. a partir de originais
americanos Em 05/11/1969, encontrava-se regulamente formalizado o "CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE LITERATURA A.A. PARA O BRASIL - CLAAB", Sociedade Civil de
natureza literária sem fins lucrativos A publicação do livro Alcoólicos Anônimos,
conhecido no Brasil como Livro Azul, proporcionou o intercâmbio oficial entre os
Grupos existentes na época e o seu cadastramento, uma vez que o CLAAB ia anotando
os endereços, dias e horários de reuniões, conforme as solicitações do livro pelos
Grupos, fornecendo-os às pessoas que buscavam ajuda.
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AGENDA DE EVENTOS
07 E 08 DE JUNHO DE 2014= 36 ANOS DE A.A. EM PATOS DE MINAS

07 E 08 DE JUNHO DE 2014= CICLO DO LIVRO ALCOÓLICOS ANÔNIMOS EM
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES
08 DE JUNHO DE 2014= JORNADA GRUPO NOVA LUZ DE VIÇOSA
10 DE JUNHO DE 2014=

79 ANOS DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS NO MUNDO

22 DE JUNHO DE 2014= 2ª INTERDISTRITAL DA ÁREA 33 EM JUIZ DE FORA
22 DE JUNHO DE 2014= JORNADA GRUPO DA CHACARA PAULA CANDIDO

28 DE JUNHO DE 2014= TEMÁTICA SEXTO PASSO GR RENOVAÇÃO DE VIDA
05 DE JULHO DE 2014= JORNADA DO GRUPO EM BRAZ PIRES
25-26-27 DE JULHO= CICLO DO MANUAL DE SERVIÇO EM ANÁPOLES/ GO

27 DE JULHO DE 2014= JORNADA DO GRUPO VIDA NOVA DE ERVÁLIA-MG
02 E 03 DE AGOSTO 14= 50 ANOS DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS EM BHTE
07 A 09 DE NOVEMBRO= CICLO D’OS DOZE PASSOS EM UBÁ-MG
14 A 16 DE NOVEMBRO= 11º COM OS VETERANOS EM CACHOEIRA DO CAMPO
TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS (RESPOSTAS)

1.

A convenção Internacional em 1975 que comemorou os 40 anos da irmandade no
mundo. Esse evento ocorreu na cidade de Denver no estado do Colorado nos
Estados Unidos e o tema central proferida pelas milhares de voz foi o nosso lema
“Que comece por mim”. (A.A. Atinge a Maioridade página XIII)

2.

No ano de 1948 e seu consultório durante toda sua carreira se localizou no prédio
do Second National Bank de Akron Ohio EUA (Dr Bob e os Bons Veteranos pagina
31) nessa pagina ainda nos diz que ele era clinico geral.

3.

Da vasta correspondência que chegava a fundação do Alcoólico oriunda dos grupos
solicitando solução para os seus diversos tipos de problemas. (Levar Adiante
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