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Ano XI – Edição Número 134–Julho de 2018

Tiragem: 120 exemplares

AGENDA
18 e 19/08=Aniversário 35 anos do Grupo São João em Ubá
19/08/18= Reunião Ordinária do Distrito 07 em Viçosa
15/09/18= 50 Anos de A.A. em São João Del Rey
28 a 30/09= Ciclo D’os Doze Passos em Viçosa – MG
28 a 30/09= Encontro Serrano – Serra/ES
11/10/18= Temática Grupo Silvestre em Viçosa (Gr Mente Aberta)
19 a 21/10= 15º Encontro com os Veteranos em Cachoeira do Campo
=============================================================================
TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS
1) Quem o Bill disse que embora tenha morrido em 26 de agosto de 1910 deve ser
considerado um dos fundadores de A.A?
2) Quais pessoas o Bill denominou de “Seis pilantras manchados de tinta”?
3) Em qual tradição os membros da irmandade (na época) admitem que eram Intolerantes?
Respostas na página 04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPAÇO DA CONVENÇAO 2020 - CONSTRUINDO A XX CONVENÇÃO NACIONAL DE A.A.
O tema da nossa convenção em 2020 será
“Anonimato - Base Fundamental para o Crescimento”
Estimativa de gastos da XX Convenção Nacional Belo Horizonte Minas Gerais Brasil 2020:
*Aluguel do espaço Expominas R$115.000,00
•Despesas operacionais Expominas R$ 58.000,00
•Nakano (auditórios, estandes) R$ 120.000,00.
•Grakko (Som, telões e Palco)= R$ 50.000,00
•Brigada BH (segurança e saúde)= R$ 30.000,00
•SUBTOTAL R$ 373.000,00
•Outras despesas futuras = R$ 100.000,00
•TOTAL GERAL R$ 473.000,00
E Você, já fez a sua parte?
FALTAM 21 MESES PARA A NOSSA CONVENÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMBRAMOS A SUGESTÃO:
“Que não façamos eventos em nível de Área no ano que antecede o nosso evento maior
que é a Convenção Nacional para dar maiores condições de participação para um número
maior de companheiros”.
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A.A. GRUPO MENTE ABERTA 15 ANOS
Aproximadamente 40 companheiros estiveram juntos na confraternização pela passagem dos
quinze anos de existência do Grupo Mente Aberta em Ubá - MG. Vieram companheiros das
cidades de Juiz de Fora, Conselheiro Lafaiete, Viçosa, Rio Pomba, Cataguases, Visc. do Rio
Branco, Ouro Branco, Rio de Janeiro, Divinésia e Ubá (10 cidades). O evento teve algumas
perguntas sugeridas por companheiros através da rede social Whats App e como prometido
segue abaixo um breve relatório do que foi debatido no evento, que teve seu formato de
discussão com ótima aceitação pelos presentes.
RELATÓRIO DAS TEMÁTICAS E DO FÓRUM DE DEBATES
1º TEMA “O Crescimento Como Membro”
O crescimento em A.A. se dá também graças a ajudas “de fora”. Não há como o individuo
crescer sozinho, somente em grupo e este cumprindo as tradições torna ainda mais fácil o
processo!
2º TEMA “O Crescimento Como Grupo”
O estudo dos princípios leva ao crescimento do grupo e a boa acolhida aos neófitos também é
importantíssima. A unidade e pequenas atitudes como disponibilizar uma lista com os
telefones dos companheiros para os recém-chegados podem fazer a diferença, ás vezes a
diferença entre a vida e a morte!
3º TEMA “O Crescimento de A.A. Como Um Todo”.
O que pode produzir o crescimento em todas as áreas é a responsabilidade! E infelizmente
mais de 90% dos membros de A.A. são irresponsáveis (embora quase 100% profiram sempre o
termo de responsabilidade), Outro fator que provoca inevitavelmente o crescimento é a
gratidão, não a expressada em palavras, mais sim a expressa nas atitudes (infelizmente
também raras em nossos dias)! Nota: O entre parênteses é nosso e não do orador do tema.
ASSUNTOS DISCUTIDOS NO FÓRUM DE DEBATES
Na opinião do orador nos últimos dez anos o A.A. cresceu em número de membros e em
vendas de itens literários (O plenário ficou dividido quanto a essa informação).
Na opinião de todos no geral os nossos grupos não tem produzido o crescimento dos nossos
membros, ou seja, não estão cumprindo suas funções mais importantes. Uma prova clara é a
falta de servidores e da prática da rotatividade nos encargos.
Também refletimos que os grupos mais novos existentes crescem muito mais do que os grupos
antigos, devido á pratica de atitudes que ferem os nossos princípios por parte dos grupos
“mais velhos” mais muitas vezes bem menos experientes paradoxalmente.
O novo conceito de área maquia um falso crescimento de A.A. em nossa estrutura. Na verdade
sem o crescimento e a formação de mão de obra, tem na verdade é empobrecida a qualidade
dos serviços prestados. Uma vez que abriu novos postos de trabalho sem o pessoal preparado
e capacitado para preenchê-los. A estrutura de A.A. também não tem cumprindo seu papel de
efetivamente levar ao crescimento os nossos grupos. Finalizando foi debatido o fato de
supervalorizar o ato de não beber em detrimento ao mais importante que é o despertar
espiritual e por isso tantos companheiros ainda sofrendo embora sem mais a anestesia
alcoólica... Funcionando como um inventário, no evento foi falado que não tem ocorrido
apadrinhamento em A.A. em nenhuma área! A solução? Foi-nos deixada como um legado,
porém tem sido muito desprezado e as consequências estão acima citado.
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VISITA AO ESG
A área 33 esteve em caravana visitando o ESG no dia 21 de julho. Como não poderia ser
diferente, os companheiros voltaram maravilhados com o belo trabalho pela Junaab e
encantados com o nosso arquivo histórico que é com muito carinho cuidado pelos
companheiros do comitê.
NOTA DE FALECIMENTO
Com muito pesar comunicamos a todos a morte da nossa companheira Penha Procópio do
grupo Progresso em Juiz de Fora, parceira em inúmeros eventos da irmandade como nos
encontros no carnaval em Ubá, o triste fato ocorreu no dia 22 de julho último.
QUESTIONÁRIO – PARA OS MEMBROS E PARA OS GRUPOS
Está no ar no site da irmandade esse importante instrumento que irá ser um demonstrativo
do perfil dos nossos grupos e dos alcoólicos que neles se recuperam atualmente. Sugerimos
aos lideres dos grupos que além de preencherem o seu questionário pessoal que o façam
também dos demais membros, que além de não acessarem a internet desconhecem o site de
nossa irmandade, infelizmente. Mais atenção: estará disponível somente até o dia 30/09.
Perguntas aos membros no questionário: Idade, sexo, estado que nasceu, estado onde mora,
estado civil, profissão, idade de ingresso no alcoolismo, problemas com outras drogas, tempo
de abstinência, grupo base, freqüência as reuniões, participação em encargos etc.
SACOLA DA GRATIDÃO
Como no ano passado, nesse ano também essa importante contribuição para o ESG será feito
através de depósito bancário e não mais no boleto como em anos anteriores. Sugerimos aos
grupos programarem para também enviar essa contribuição que reiteramos ser de suma
importância.
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0270 – Tatuapé Conta-Corrente: 02112-5
Favorecido: Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil – JUNAAB
Envio dos comprovantes: Email: financeiro2@aabrasil.org.br ou zap (11) 95130-2483
Salientamos que nos primeiros cinco meses do ano em curso o déficit nas contas da Junaab
fechou em R$ 101.220,32
NOVO MANUAL DE SERVIÇO JÁ DISPONÍVEL
Em menos de dois meses de publicado, as vendas já superam 1.700 exemplares. Aqueles que
ainda não tiveram oportunidade de adquiri-lo poderão fazê-lo por meio de seu grupo, ESL de
suas áreas ou pela loja virtual da JUNAAB. Vamos adquiri-lo estudá-lo e mãos ás obras.
A.A. AVANÇANDO NAS REDES SOCIAIS
https://www.youtube.com/channel/UCwupkWz1SPKLGuBhnfmSNUw
Este é o canal oficial de Alcoólicos Anônimos do Brasil no YouTube e é mantido pelo Escritório
de Serviços Gerais (ESG/JUNAAB).
DEVIDO A CRIAÇÃO DO CANAL SER RECENTE ATÉ O MOMENTO FORAM PUBLICADOS SETE
VIDEOS E OS DEMAIS SERÃO INCLUSOS DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE.
Em nossa próxima edição informações das publicações e a reflexão sobre o terceiro passo.
il
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TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS – RESPOSTAS:
1) 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 a muitos anos em seu tumulo deve ser considerado como um dos fundadores de Alcoólicos Anônimos.
2) A revista The Grapevine periódico mensal de A.A. começou a ser publicada em Junho
de 1944 (há 74 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. (Livro “Levar Adiante” página 332)
“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.
3) Terceira Tradição, conforme trecho da mesma: "De modo que os mendigos, vadios,
débeis mentais, encarcerados, homossexuais, adoidados e as mulheres decaídas
decididamente não tinham lugar. Sim, senhores, cuidávamos apenas dos alcoólicos
puros e respeitáveis! Quaisquer outros seria destruição certa para nós. Ademais, se
admitíssemos gente indefinida, que diriam de nós as pessoas de bem? Erigíamos uma
cerca de malha fina em torno de A.A.""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 começáramos a agir como a maior parte das pessoas
quando têm medo. Afinal, não será o temor a verdadeira base da intolerância? Sim,
éramos intolerantes."
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