Ano VI Edição 62 Julho 2012
NOTÍCIAS
C.T.O DA JUNTA
O Comitê finalizou a dublagem através de estúdio especializado do filme THE ROAD
BACK (O Caminho de Volta) e dentro de aproximadamente vinte dias concluiremos a
dublagem do filme THE YOUNG PEOPLE (Jovens em A.A.), ambos autorizados pela
Conferência de Serviços Gerais. Finalizamos também o CD de apresentação para
auxílio nos trabalhos da CCCP.
No site do grupo Rosa Mística poderá ser vistos várias edições do nosso boletim
informativo confiram. www.gruporosamistica.org
ENCONTRO ESTADUAL
O encontro estadual é a CONVENÇÃO ESTADUAL DE ALCOÓLICOS
ANÔNIMOS, assim sendo queremos pedir que dentro desse último encontro com a
área unificada que manifestemos uns aos outros a necessidade dele continuar
existindo mesmo com a área sendo dividida em muitas outras áreas, penso que
bastariam que em novembro a assembléia de área escolhesse a próxima sede do
encontro e a partir do próximo (de 2014) no final do mesmo a sede do próximo seria
escolhida. O que acham? Sugerimos aqueles que tiverem a mesma opinião que
sugirem aos seus lideres esse pensamento para apresentar ao comitê de área.
AGENDA
08-07-2012= Reunião do distrito no grupo Lar Feliz ás 11h00min
28-07-0012= Encontro Estadual em Viçosa/MG
04-08-2012= Reunião do distrito 63 ás 13 horas
04-08-2012= Jornada comemorativa dos nove anos do grupo Mente Aberta
NOVO CONCEITO DE ÁREA
Será apresentado á assembléia de área em novembro a petição da nossa região de ser
homologada como uma nova área, como a área mãe (02 – MG) já está nos
apadrinhando provavelmente a Conferência de Serviços Gerais de Março de 2013
provavelmente estará homologando a nova área na nossa região. Você Sabia disso?
Portanto precisamos estar indo a assembléia em novembro mostrando a força da
região e poderá ser nossa última assembléia de área na capital. Também vale
ressaltar que os distritos passarão por reformulação e mudando inclusive de números,
pois já não mais seguirão a seqüência da área mãe. Participe o momento é histórico
pra nós!
---------------------------“Pare de olhar pra traz, Você já sabe onde esteve agora precisa saber aonde vai”!

TESTE SEUS CONHECIMENTOS:
1)Porque nossa irmandade se chama
Alcoólicos Anônimos”
2)Onde a espiritualidade e o dinheiro se
misturam?
3)Que prêmio nossa irmandade ganhou
no ano de 1951?
Aqueles que desejarem enviar as
respostas para inserirmos na próxima
edição podem fazê-lo através do nosso
email: aa63distrito@gmail.com
Respostas da edição anterior:
1)Porque o livro “Alcoólicos Anônimos”
foi chamado de “Livro Grande”?
Porque era volumoso, feito com papel
grosso, pois se não vendesse, vendendo
como papel velho daria pra recuperar
parte do investimento feito e como diz na
literatura: “O preço do livro foi fixado
no varejo a $ 3,5 dólares, alguns
membros acharam que deveria ser a $
1,00 e outros a $ 2,5 Eles não queriam
ouvir
as
justificativas
de
que
precisávamos ganhar alguma coisa na
transação ou então nunca teríamos um
escritório, mas afinal a idéia foi
aprovada e como consolo para os
contestadores demos ordem a gráfica
para imprimir o livro com o papel mais
grosso existente. A edição original
mostrou-se
tão
volumosa
que
imediatamente começou a ser conhecida
como o “livro Grande”. A idéia era
convencer o comprador alcoólico de que
ele estava na verdade recebendo o que
valia seu dinheiro!
A.A. Atinge a Maioridade página 167
5ª edição dezembro de 2001

2) Em qual tradição os membros da
irmandade (na época) admitem que eram
Intolerantes?
Tradição três: no parágrafo vemos que os
antigos (da época) começam sem aceitar
que eram intolerantes mais terminam
assumindo tal postura: “Isto agora talvez
pareça cômico. Talvez pensem que nós, os
velhos, éramos deveras intolerantes.
Garanto-lhes, porém, que naquele tempo a
situação não era nada engraçada. Éramos
impiedosos porque percebíamos que
nossas vidas e nossos lares estavam
ameaçados. Intolerantes, dirão? Bem,
tínhamos medo. Naturalmente começá
ramos a agir como a maior parte das
pessoas quando têm medo. Afinal, não
será o temor a verdadeira base da
intolerância? Sim, éramos intolerantes.”
Nos dias de hoje será que não está
havendo o mesmo com relação aos
Enviados da justiça, com os com dupla
dependência, com os afeminados, etc.?
3)Quem era conhecido como o médico
baixinho que adorava os bêbados.
William Duncan Silkworth, o primeiro
amigo de A.A. no campo da medicina, ele
tratou de Bill no principio e esteve com ele
durante sua experiência espiritual no
Hospital Towns. “Silk” tinha mais fé na
irmandade do que os próprios membros
no começo, ele nos encorajou e nos apoiou
publicamente quando éramos quase
desconhecidos. Ele nos proporcionou o
conhecimento a respeito da natureza da
nossa doença com essas palavras: “alergia
física mais obsessão mental”.O bondoso
médico baixinho que amava os bebados
tratou de 40.000 alcoólicos. Ele simboliza
a grande compreensão e ajuda que
Alcoólicos Anônimos tem recebido da
classe medica; A.A. Atinge a Maioridade
5ª edição página 142 e 143
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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

40 anos de A.A. em Ubá
“Uma História de Carinho”
Não podemos perder essa oportunidade de
colocar nossa irmandade em evidência na
mídia e na sociedade de forma geral!
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Convite
Convidamos os amigos, companheiros e demais interessados para
juntos comemorarmos mais um ano de existência do nosso grupo
conforme programação abaixo:
Local: Capela de Santa Luzia – final da Av. Jesus Brandão - San Rafael
Sábado 04 de Agosto
Das 16:00 ás 17:10 horas
Tema: “Obediência às tradições, garantia do futuro do grupo”.
Coordenação: A.A. Gr. Renovação de Vida
Exposição: Marco Valadão
Das 17:30 ás 18:40 horas
Tema: “As Promessas, Frutos de um programa levado a sério”.
Coordenação: A.A. Gr Renascer Rio Pomba
Exposição: Paulo C.
Das 19:00 ás 20:30
Coordenação: A.A. Gr Unidos venceremos
Tema Alcoolismo, a doença desconhecida.
Exposição: Dra. Márcia Valéria Colli
Tema: As Ferramentas de A.A. para a Recuperação do Alcoólico
(Os 12Passos Sugeridos)
Exposição: Max
Ás 21 horas confraternização e lanche
Contamos com vosso apoio na participação e divulgação.
Av. Jesus Brandão 76 – Bairro San Rafael – Ubá – MG 36500-000
E-mail: aa63distrito@gmail.com
www.alcoolicosanonimos.org.br
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