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Ano VIII – Edição 98 julho de 2015
NOTÍCIAS
1º ENCONTRO DA ÁREA 33
Ocorreu com enorme sucesso e qualidade nosso primeiro encontro como área na estrutura
de Alcoólicos Anônimos no Brasil nos dias 12-13-14 de Junho em Leopoldina/MG. Parabéns a
todos nós, fizemos um excelente encontro
COLABORE COM A EDIÇÃO 100
Caríssimos companheiros, pretendemos na edição de número 100 inserir comentários dos
nossos companheiros leitores a respeito do nosso boletim; por isso de forma especial
pedimos que nos enviem comentários para inserirmos na edição de setembro. Nosso email
está acima. Ajude-nos a registrar esse momento histórico na vida do nosso periódico.
FOTOGRAFIAS EM EVENTOS
Temos percebido um grande mal estar nos companheiros nos eventos devido a alguns
companheiros que tem tirado fotografias. Deixamos aqui a sugestão aos que gostam de
fotografar que não fotografem companheiros sem a autorização dos mesmos de acordo com
o nosso principio do anonimato. Atualmente praticamente todos os companheiros presentes
a eventos têm no bolso aparelho pra gravar áudio, vídeo e fotos e essa prática tem sido
muito comum. Esperamos também que nossos órgãos de serviço se manifestem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TESTE SEUS CONHECIMENTOS:
1)Quando morreu Dr. Bob?
2)Quando Bill e Bob se afastaram dos grupos Oxford?
3)Qual filme obteve a cooperação de Alcoólicos Anônimos?
Respostas na página 04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA REFLETIR
“Nossa auto-suficiência sem a suficiência de Deus não é auto-suficiência é deficiência”!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEXTA TRADIÇÃO: "Nenhum grupo de A.A. deverá jamais sancionar; financiar ou emprestar
o nome de A.A. a qualquer sociedade parecida ou empreendimento alheio à Irmandade, afim
de que problemas de dinheiro, propriedade e prestígio não nos afastem do nosso objetivo
primordial."

Atualmente, segundo consta existem mais de cinqüenta grupos de anônimos no Brasil
utilizando-se dos doze passos de A.A. Isso graças a essa Tradição que nos diz que não
podemos representar todas as coisas para todos os homens e que não podemos nos envolver
em outro empreendimentos mesmo que meritórios.
A tradição cinco fala que devemos transmitir a mensagem ao alcoólatra que ainda sofre e
conseqüentemente a sexta vem nos dizer para não fazermos outra coisa a não ser isso!
Não podemos ligar a irmandade a nenhuma outra organização ou instituição, podemos
cooperar com todas mais não devemos nos afiliar a nenhuma. Um exemplo prático nos dias
de hoje são os trabalhos nas comunidades terapêuticas de cooperação, falamos de A.A. e
não entramos nas normas impostas pela comunidade aos seu internos, as comunidades tem
suas regras e A.A. tem suas tradições, um não se envolve nesse sentido com o outro.
Devemos ter cuidado com problemas de dinheiro (GAFs e afins) e de propriedade (sedes
próprias) essas coisas nos afastam e tiram nossa eficácia na transmissão da mensagem, em
lugares com sede própria se dá mais valor a edificação (matéria) do que na mensagem
(espiritual) eventos com intenção de gerar lucros financeiros (dinheiro, matéria) perdem
todo o efeito proposto (espiritual). Há um local onde o material e o espiritual se misturam e
a próxima tradição falará sobre isso.
Os grupos não devem endossar (apoiar) essa ou aquela instituição, ou projeto (como lei seca,
propaganda publicitária, etc.) nem se envolver em comércio (movimentação financeiro de
compra e venda de bens e ou serviços) essas coisas devem ser realizadas separadamente dos
grupos, pelos órgãos de serviço que existem para fazer pelos grupos e para os grupos o que
não devem fazer.
Afim de também não perdermos o propósito com o prestigio, tal natural ao ser humano,
devemos sempre saber que A.A. não é um projeto educacional em qualquer sentido, nosso
objetivo é orientar e esclarecer aos alcoólatras seu estado físico e mental tão anormal que só
um Poder Superior pode restituí-los á saúde física e mental.
"Mas este não é o momento para formalismos. Alcoólicos Anônimos salvou-me a vida e vem
em primeiro lugar. Não serei eu quem irá colocar A.A. em dificuldades e este projeto (e muitos
outros) não fará outra coisa a não ser isso!"
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REVIVENDO: OS WASHINGTONIANOS
Alcoólicos Anônimos era bem novo quando Bill W., co-fundador de A.A., escreveu: "Aqueles que
tiveram a oportunidade de ler a edição de julho de 1945 da ‘Grapevine’, ficaram espantados, depois
pensativos, com o que ali está escrito a respeito do movimento Washingtoniano. Era-nos difícil
acreditar que cem anos atrás, os jornais traziam reportagens entusiásticas sobre cem mil alcoólicos
que se ajudavam mutuamente a permanecer sóbrios e que hoje a influência desse belo trabalho
tenha desaparecido completamente, de tal forma que poucos de nós conhecem alguma coisa a seu
respeito." "Podemos sempre aprender através de experiências", asseverou Bill W.
Fundado por
seis bêbados em 1840, o movimento Washingtoniano atingiu o alto índice de uma sociedade com
centenas de milhares de membros, no curto espaço de tempo de doze anos, e depois se autodestruiu
como organização, desaparecendo de cena. Por volta de 1857, tudo o que restou da sua espetacular
força como método de tratamento foi o "House for the fallen" (Lar dos renegados), em Boston.
Em uma palestra sobre as Tradições, pouco tempo antes de sua morte, em 1971, Bill disse que
os Washi ngtonianos fizeram coisas "que eram natural que fossem feitas, mas que acabaram por se
tornar totalmente destrutivas". Era esse o quadro que se nos apresentava, na época em que nossas
próprias Tradições estavam se desenvolvendo, e que confirmava que nós provavelmente estávamos
no caminho certo no que diz respeito à não participação em controvérsias públicas; na questão de
saldarmos nossas próprias contas; na questão do não envolvimento com organizações alheias à
Irmandade, e daí por diante. E, acima de tudo, confirmava o grande escudo protetor de nossa
Tradição de anonimato. Tempos depois, no livro "Alcoólicos Anônimos atinge a Maioridade", Bill
escreveu: "Em muitos aspectos os Washingtonianos eram semelhantes ao A.A... Tivessem eles
perseverado no seu primeiro objetivo, poderiam ter encontrado a resposta certa. Ao invés disso, os
Washingtonianos permitiram a presença de políticos e reformadores, tanto alcoólicos, como nãoalcoólicos, que usaram a sociedade para os seus próprios interesses... Em alguns poucos anos eles já
haviam perdido a sua eficácia em ajudar alcoólicos e a sociedade entrou em colapso"."A lição que os
Washingtonianos tiveram de aprender não foi deixada de lado por Alcoólicos Anônimos. Avaliando os
destroços daquele movimento, os primeiros membros de A.A. resolveram manter a nossa Irmandade
longe das controvérsias públicas." E para um amigo, Bill escreveu: "Espero que todo AA possa ter ‘Os
Washingtonianos’ indelevelmente gravados na memória. Eles são um exemplo evidente de como
devemos, ou não devemos, conduzir a nós mesmos. De certo modo. Alcoólicos Anônimos nunca teve
problemas sérios em relação a ver ameaçada, em seu todo, a sua unidade. Contudo, percebo que
alguns AAs são por demais confiante sem supor que isso nunca poderá nos acontecer. "Bill também
relembrou o destino dos Washingtonianos, perante 1.500 AAs reunidos por ocasião do banquete
anual, na cidade de Nova York, em 7 de novembro de 1945. Em suma, os Washingtonianos lançaramse a resolver os problemas do mundo, antes que houvesse aprendido a controlar a si próprios. Eles
não tiveram a capacidade para gerir o seu próprio negócio... Os pessimistas que existiam entre eles
subjugaram os otimistas."Isso não acontecerá aqui", frisou Bill para terminar, "se nos lembrarmos
pública e privadamente, dos nossos simples propósitos de honestidade, tolerância e humildade, e que
estamos vivos somente pela graça de Deus."
Vivência n° 48 – Julho/Agosto 1997 – página 26
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12-07-2015=

AGENDA
REUNIAO DO DISTRITO 07 NO GR MENTE ABERTA EM UBÁ

18-07-2015=

TEMÁTICA CAPITULO 7 LIVRO ALCOÓLICOS ANÔNIMOS EM GUARANI

19-07-2015=

JORNADA DO GRUPO VIDA NOVA DE ERVALIA

26-07/2015=

TEMÁTICA 7ª TRADIÇÃO GR RENOVAÇÃO DE VIDA TOCANTINS

01-08-2015=

JORNADA COMEMORATIVA AOS 12 ANOS GR MENTE ABERTA DE UBÁ

16-08/2015=

37 ANOS GRUPO PAI FELIZ DE PONTE NOVA

15-16/08/15=

37 ANOS DE A.A. EM ALÉM PARAIBA

29-08-2015=

JORNADA DO GRUPO MERCESANO DE MERCÊS – MG

26-27/09/15=

ENCONTRO SERRANO – SERRA – ES

09 a 11/10/15= 10º CICLO DE PASSOS EM BRASILIA
09 A 11/10/15= CICLO DOS DOZE CONCEITOS EM UBÁ (DISTRITO 08)
31-10-2015=

ENCONTRO EM SÃO JOÃO DEL REY

13 a 15/11/15= ENCONTRO COM OS VETERANOS EM CACHOEIRA DO CAMPO
Envie-nos a informação do evento para divulgação no e-mail: cd7@aa-area33mg.org.br
TESTE SEUS CONHECIMENTOS (RESPOSTAS)
1) Dr. Bob morreu ao meio dia da terça feira 16 de novembro de 1950. De acordo com
seu desejo nenhum monumento ou lápide incomum adornam seu tumulo. No
cemitério Mount Peace de Akron uma simples lápide identifica o repouso final do Dr
Bob Smith e de sua mulher Anne.
2) Houve muitas razoes para que Bill se afastasse dos grupos Oxford em 1937. Ele tinha
a crescente convicção de que os alcoólicos precisavam trabalhar com pessoas do
mesmo tipo, uma visão que continuaria sustentando pelo resto da vida. Ele mesmo
havia recebido ajuda do “pequeno grupo intimo” do grupo Oxford, um conceito que
o movimento estava prestes a abandonar. Em Akron onde o Dr. Bob e os outros
continuaram no grupo Oxford até 1939, a intimidade da reunião em um pequeno
grupo
continuou
existindo
na
casa
de
T.
Henry
Williams.
“levar Adiante” paginas 185 e 186
3) “Dias de Vinhos e Rosas” produção de longa metragem para televisão. O Filme foi
produzido em 1963. A.A. cooperou. (A.A. Atinge a Maioridade pagina X) – Diversos
estúdios cinematográficos abordaram Bill e o escritório central. Havia muito
interesse devido ao sucesso do filme “Farrapo Humano” lançado em 1945. O
interesse e os entendimentos persistiram durante muitos anos. (“levar Adiante”
página 374)

