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Ano VIII – Edição 86 Julho de 2014
ACONTECEU
*Dia 07 de junho estivemos no grupo Silverânia, informamos a importância da estrutura e
na mesma reunião o coordenador colocou em votação e foi aprovada por unanimidade a
participação do grupo no distrito 07 (Sejam muito bem vindos companheiros)
*Dia 22 de Junho aconteceu a nossa segunda Interdistrital que originou 13 propostas de
recomendação para a conferência em 2015. A área colocou em discussão propostas de anos
anteriores enviadas pelos distritos.
*Dia 28 de Junho na Praça central de Rio Pomba a convite da Secretaria Municipal de
Saúde daquele município realizamos trabalho de informação pública com amostra dos
nossos itens literários.
*Dia 01 de Julho atendendo a solicitação realizamos trabalho de Informação Pública em
comunidade Terapêutica na cidade de Sobral Pinto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA
05/07/2014=23 ANOS DO GRUPO ALIANÇA DE BRAZ PIRES
20/07/2014= 32 ANOS DO GRUPO VIDA NOVA ERVALENSE
25/07/2014=CICLO DE ESTUDO DO MANUAL DE SERVIÇO EM ANAPOLES/GO
26/07/2014= TEMÁTICA SÉTIMO PASSO EM TOCANTINS
02/08/2014= 50 ANOS DE A.A. EM BELO HORIZONTE E 25º ENCONTRO DE MG
16/08/2014= 11 ANOS DO GRUPO MENTE ABERTA DE UBÁ
17/08/2014= REUNIÃO DO DISTRITO EM SILVERÂNIA
14/09/2014= 10º ENCONTRO DO C.T.O. DA ÁREA 02 EM BELO HORIZONTE
07/11/2014= CICLO D’OS DOZE PASSOS EM UBÁ (DISTRITO 08)
14 A 16/11= 11º ENCONTRO COM OS VETERANOS - CACHOEIRA DO CAMPO MG
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REFLETINDO SOBRE NOSSO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO
SÉTIMO PASSO: “Humildemente, rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições”
Iniciamos ressaltando que no inicio da irmandade esse passo ainda trazia após a palavra
“Humildemente” a expressão “de joelhos”, porém como contribuição dos membros da
época que eram ateus ou agnósticos foi retirada a expressão, pois seria difícil para os que
nessas categorias se encontravam de aceitar a sugestão. Mais de qualquer forma o inicio do
enunciado vem mostrar que não se deve aproximar de Deus de qualquer maneira e dentro
do próprio passo nos diz que Ele é o pai e que sem Ele nada somos, Ele é quem faz em nós e
através de nós, e os filhos têm que ter humildade e respeito para ir até os pais. A palavra
seguinte é “Rogamos” Rogar é mais do que pedir, é implorar, é pedir com a alma. E pedir
que ele nos use como um instrumento na Sua obra e assim elimine do nosso caráter aquilo
que prejudica-nos e nos impede de sermos uma ferramenta boa e agradável na execução do
trabalho. Vale ressaltar que o passo anterior teve a intenção de aceitarmos a paixão por
alguns defeitos de caráter e o comodismo de às vezes querermos conviver com eles mesmo
que de forma mais branda, ou seja, o passo anterior serviu de preparação para esse sétimo
passo e somente os “adultos” seguiriam pra frente não é isso que vemos nessa fase do
programa? Em seu inicio o sétimo passo nos lembra que o objetivo dos passos é nos tornar
cada vez mais humildes, pois sem essa grande virtude não conseguiremos permanecer
sóbrios, nem felizes, nem sermos úteis e também a fé será estéril. O ser humano cada vez
mais vem se tornando orgulhoso de suas realizações e esquecendo-se com isso do seu
Criador. O membro de A.A. que evoluiu no programa, que chega a essa fase adulta já não
se apega mais a idéia de que está nesse mundo apenas para adquirir coisas materiais e
satisfazer seus impulsos instintivos, pois reconhecem que esse procedimento no passado
atrapalhou e muito nossa vida. Nessa época nunca estávamos satisfeitos com o que
tínhamos, vivíamos “correndo atrás”. Hoje com a programação sabemos que o
aperfeiçoamento do caráter e os valores espirituais devem vir primeiro. Os bens materiais
são meios para vivermos melhor e não a única finalidade da vida. A honestidade a
tolerância o amor ao próximo e a Deus devem ser a base do nosso viver cotidiano. O sétimo
passo nos diz que a humildade é o largo caminho que nos leva a liberdade do espírito e
mais uma vez aqui o programa nos diz que os defeitos de caráter nos tornaram alcoólatras
e que precisamos eliminá-los afim de que não nos levem novamente aquela condição.
Precisamos realmente tentar ou cairemos á margem da estrada. Vemos-nos novamente em
uma encruzilhada: ou fazemos os sacrifícios de tentar ou ficaremos com as inapeláveis
penalidades, como dizia Bill ou servimos a Deus ou começaremos novamente a servir o rei
álcool. Procuramos então cada vez mais sermos mais humildes, além de tudo o que já
dissemos vemos que a humildade é a resposta ao paradoxo, é ela quem age e faz com que a
fraqueza se torne em força e ela é o ingrediente nutritivo que pode nos trazer a serenidade
e é o melhor remédio para a dor além é claro de servir como guia para sairmos de dentro
de nós mesmo em direção a outro ser humano e a Deus, o que acham?
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TESTE SEUS CONHECIMENTOS:
1)O que foi considerado o “Tapete Mágico” de A.A.?
2)Que revista publicou um artigo em 1939 que gerou 800 pedidos de ajuda ao
escritório em New York?
Respostas na página 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Modo de Vida de A.A. Na Opinião de Bill W.
“Os Resultados da oração” – página 321
Quando o cético tenta o processo da oração, ele deveria começar a somar os resultados. Se
persistir, é quase certo que encontrará mais serenidade, mais tolerância, menos medo e
menos raiva. Ele vai adquirir uma coragem calma, sem nenhuma tensão. Pode ver o
fracasso e o sucesso como realmente são. Os problemas e a calamidade começam a
significar educação em vez de destruição. Ele vai se sentir mais livre e mais sadio.
A idéia de que ele pode ter se hipnotizado por auto sugestão vem a ser ridícula. Seu senso
de utilidade e de direção aumentará. Suas ansiedades começarão a diminuir. Sua saúde
física talvez melhore. Coisas imprevistas e maravilhosas começarão a acontecer.
Melhorarão surpreendentemente as relações com a família e com os de fora.

“O Passo Que nos Mantém Crescendo” – página 264
Algumas vezes quando os amigos nos dizem o bem que estamos fazendo, sabemos melhor
o que se passa dentro de nós. Sabemos que não estamos fazendo o bem o suficiente. Não
podemos ainda lidar com a vida como ela é. Em alguma parte deve haver uma falha séria
em nossa prática e desenvolvimentos espirituais. Qual é ela então?
O mais provável mesmo é que localizemos nossa dificuldade em nossa falta de
compreensão ou negligência em relação ao décimo primeiro passo de A.A. – Prece,
meditação e a orientação de Deus.
Os outros passos podem manter muitos de nós sóbrios e de certa forma atuando. Mas o
décimo primeiro passo pode nos manter crescendo, se tentarmos arduamente e
trabalharmos sempre nele.

“Os trechos da nossa literatura contidos neste boletim visam
incentivar o conhecimento dos nossos princípios
e a aquisição dos nossos itens literários”
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TESTE SEUS CONHECIMENTOS RESPOSTAS:
1)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; lembrandonos 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 final do mesmo livro
consta mais sobre o assunto no ultimo capitulo.
2)“Com o aparecimento do novo livro (Alcoólicos Anônimos), muita coisa
começou a acontecer. O Dr. Harry Emerson Fosdick, o conhecido clérigo,
escreveu uma crítica sobre o livro, aprovando-o. No outono de 1939, Fulton
Oursler, redator-chefe da revista “Liberty”, publicou um artigo em sua revista
com o título: “Os Alcoólicos e Deus”. Isto trouxe um afluxo de 800 frenéticos
pedidos ao pequeno escritório em Nova York que havia se organizado nesse
ínterim. Cada pedido foi cuidadosamente respondido; distribuíram-se livros e
folhetos. Homens de negócios, membros viajantes de grupos existentes,
procuraram os que haviam escrito. Iniciaram novos grupos e descobriu-se, para
a admiração de todos, que a mensagem de A.A. podia ser transmitida tanto pelo
correio quanto pessoalmente. Já no fim de 1939 estimava-se em 800 o número
de alcoólicos a caminho da recuperação”.
Fonte: Livro Alcoólicos Anônimos - Prefácio da Segunda Edição

Já temos no distrito á disposição dos (as) interessados (das) o folheto “Colcha de
Retalhos”. Essa importante ferramenta de apadrinhamento para as companheiras traz a
compilação de depoimentos de alcoólicas brasileiras.
Também o livro “Sobriedade Emocional, A Próxima fronteira”. A venda desse exemplar
da nossa literatura é a base de sustentação da nossa próxima convenção nacional a ocorrer
em Maceió – Alagoas
No site “existeumasolucao.com.br” contem inúmeras edições de nosso informativo além de
outros informativos da irmandade e muitas matérias importantes vale a pena conferir!

