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Ano VIII – Edição 99 Agosto de 2015
NOTÍCIAS
NOVO ENDEREÇO
Devido a reforma da creche, no momento o grupo Renovação de Vida de Tocantins está se
reunindo em novo endereço, a Rua Vereador José de Arruda número 62 Bairro Patrimônio
(Uma rua seguinte a do grupo atualmente) lembramos que as reuniões são sempre as
quintas e sábado as 19:00 horas
ESG TAMBEM MUDOU
Depois de anos na Senador Queiróz o ESG (Escritório de Serviços Gerais) mudou para novo
endereço. Agora está situado na Rua Padre Antônio de Sá, 116 Tatuapé São Paulo – SP CEP:
03066-010 o motivo da alteração informado foi dificuldades no processo de negociação nas
bases contratuais com o locador do imóvel anterior
EDIÇÃO 100
A Edição de Setembro do nosso boletim será histórica alcançaremos a marca de 100 edições
ininterruptas desde já agradecemos aos companheiros amigos leitores e colaboradores de
perto e de longe. Aqueles que desejarem enviar matérias ou comentários para essa edição
basta encaminhar para os seguintes emails: cd7@aa-area33mg.org.br
ou
aa63distrito@gmail.com
REUNIÃO DE MULHERES
Está ocorrendo mensalmente no ESL / Juiz de Fora reunião só para mulheres com boa
participação. Maiores informações pelo telefone do escritório (32) -3215-8503
COMITÊ DE LITERATURA
Com a participação da companheira da área 33 nesse comitê da junta temos as noticias
frescas da revisão do livro “Os Doze Conceitos Para Serviço Mundial” que virá em edição
acoplada ao Manual de Serviço e também separado; Está em processo de tradução o livro
“Citações Diárias”. Nas próximas participações da servidora a JUNAAB arcará com as
despesas da companheira.
TRABALHO EM PRESÍDIO
O distrito 08 está realizando trabalhos de informação no presídio da cidade de Visconde do
Rio Branco, a cada oportunidade o número de detentos que participam do encontro vem
aumentando. Parabéns aos companheiros e que o trabalho seja de êxito para nossa
irmandade e para a vida dos detentos.
Mais noticias na página 04
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SÉTIMA TRADIÇÃO: "Todos os grupos de AA. deverão ser totalmente auto-suficientes,
rejeitando quaisquer doações de fora."
Bom, pelo enunciado já se vê que se é grupo de A.A. então está incluído no “TODOS OS
GRUPOS” mais nem todos ainda são totalmente auto-suficiente por isso a palavra seguinte é
DEVERÃO SER. Isso está explicado melhor na forma integral desta tradição: “Os grupos de
A.A. devem ser inteiramente autofinanciados pelas contribuições voluntárias de seus próprios
membros. Acreditamos que cada grupo deve atingir, em pouco tempo, esse ideal”
Essa expressão da forma integral também explica que auto-suficiente é no tocante a doações
externas mudando a palavra para auto financiados fica claro isso.
Ainda sobre o enunciado se já pede para rejeitarmos quaisquer doações externas. Pior ainda
seria além de não rejeitar, solicitar donativos na comunidade. Á luz do dito acima vemos que
deve ser um objetivo do grupo alcançar essa tradição. É preciso entendermos que os
companheiros formam o grupo e que muitos não vêem assim as coisas e ao invés de grupos o
que temos muitas vezes são locais que funcionam como um ponto de encontro de membros
de AA descompromissados com os seus princípios. Por que isso? Porque os membros não
cresceram, não evoluíram, não caminharam nada no terreno da recuperação e não exercem e
não ocorrem com eles a expressão OS IRRESPONSAVEIS DE ONTEM, SE TORNARAM OS
RESPONSAVEIS HOJE. Pois essa tradição Ela atua como um termômetro que indica o nível de
recuperação que em cada um de nós operou mudanças, ora vejamos a sua segunda frase:
“O princípio (sétima tradição) é um indício revelador das profundas modificações ocorridas
em todos nós”
Outro alerta dado por essa tradição e que sempre vemos o não atento a ele e causar grandes
problemas e percas da espiritualidade são as tesourarias que acumulam além de suas reserva
prudente, isso levas a discussões fúteis e deixa o alcoólico que ainda sofre a mercê da
mensagem de A.A.
“Vemos ainda com muita preocupação aquelas tesourarias de A.A. que continuam a
acumular além da reserva prudente, fundos sem um propósito específico. A
experiência tem nos demonstrado, freqüentemente, que nada pode destruir nosso
patrimônio espiritual com tanta certeza, como as discussões fúteis sobre propriedade,
dinheiro e autoridade.”
Outro ponto importante a se destacar é a indelicadeza de recusar contribuições de visitantes
em nossas reuniões dentro da sacola, não são esses pequenos gestos que poderão nos
destruir. O prestigio também e o orgulho na formação de GAF ou livro de ouro é outro ponto
negativo. Porque dão dinheiro pro gaf e pro caderno e não na sacola??? O Que Acham?
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REVIVENDO: PRAZER EM DAR E RECEBER

No início dos anos 90 recebi uma assinatura da revista VIVÊNCIA. Provavelmente esse presente
foi proporcionado por um dos servidores de confiança de Alcoólicos Anônimos que levaram a
mensagem de A.A. ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Fiquei maravilhada com a
VIVÊNCIA e imediatamente lembrei-me de dois estágios ao término do curso de serviço social,
em meados dos anos 70, em clínicas psiquiátricas, com um significativo número de alcoólicos
internados, quando a rotina era a internação do paciente para desintoxicação e alta hospitalar.
Na maioria das vezes, os pacientes acumulavam sérias perdas pelo quadro evolutivo da doença
e várias internações hospitalares. Naquela época eu tinha algumas informações de que A.A.
era uma esperança para o alcoólico, mas sabia que era preciso o alcoólico ou a sua família ter a
rara sorte de localizar um Grupo de A.A. O acesso do profissional ao programa de A.A. era
quase impossível, eu não conhecia nada com referência à literatura da Irmandade. Já no final
dos anos 80 conhecia a CENSAA do Rio de Janeiro e pude olhar para a irmandade de A.A. com
profunda admiração, compreendendo que o crescimento de A.A. está ligado ao número de
alcoólicos em recuperação e que a sua auto-suficiência não só diz respeito ao fator financeiro,
mas à expansão dos serviços de A.A., observando sempre os Três Legados de seus cofundadores: Recuperação, Unidade e Serviço. Em 1993, no número 25 da revista VIVÊNCIA,
Dom Helder Câmara, Arcebispo Emérito de Olinda e Recife, escreve uma mensagem para
Alcoólicos Anônimos: "Pudesse o espírito de move os Alcoólicos Anônimos ser internalizado
por outros grupos e pessoas, em escala planetária, seguramente não teríamos a guerra, a
fome, a miséria". Este último parágrafo da mensagem de Dom Helder sugere uma reflexão
para que a divulgação da mensagem de A.A. esteja disponível para aqueles que estão
interessados em conhecê-la. No final desta década, vejo a revista VIVÊNCIA como sendo um
eficiente veículo de comunicação para o público em geral. VIVÊNCIA traduz de forma fidedigna
e bem-humorada o que é Alcoólicos Anônimos, o que faz e o que não faz. Na minha
experiência entre amigos, a VIVÊNCIA tem sido a maneira mais simples de apresentar-lhes a
Irmandade de A.A. A revista VIVÊNCIA, com seus quatorze anos de existência e de constante
aperfeiçoamento técnico, tornando-se cada vez mais agradável, tem ajudado imensamente na
comunicação dentro de A.A. e daqueles que desejam conhecer a filosofia da Irmandade.
Próximos do terceiro milênio, certamente poderemos ver a nossa revista VIVÊNCIA chegar ao
público que hoje não a alcança.
Ana Maria Ferreira de Araújo

Custódia não-alcoólica

(Vivência - Edição Especial)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA REFLETIR
“A mensagem é que traz a recuperação e não o mensageiro dela”
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REVISTA VIVÊNCIA
ASSINATURAS
A área 33 no momento ocupa a 12ª posição no ranking de assinantes da revista com 143
assinantes atualmente em todo Brasil são 6096 assinantes e fora do país temos mais oito
assinantes.
MATÉRIAS
O Comitê de Publicações Periódicas solicita o envio de matérias para nossa revista
Brasileira de Alcoólicos Anônimos o tema da próxima edição será “Um inventário
Destemido” bem como o tema relacionado a sexualidade tipo: superação dos exessos com
a recuperação , abstinência no inicio da recuperação, apadrinhamentos, relacionamentos,
reparações e reconciliações. Para inserção na edição é preciso enviar o artigo até o dia
15/08/15 para o email: editoria@revistavivencia.org.br também pode-se enviar outras
matérias para avaliarem e possivelmente inserir . Lembremos que nossa circular do CTO da
JUNAAB assim como outros boletins saíram de circulação devido a falta de artigos.
---------------------------------------------------------------------------------AGENDA
01-08-2015=

JORNADA COMEMORATIVA AOS 12 ANOS GR MENTE ABERTA DE UBÁ

01-08-2015=

REUNIÃO DO DISTRITO 07 ÁS 18:30 GR MENTE ABERTA DE UBÁ

01-08-2015=

3º ENCONTRO DE A.A. EM SOORETAMA/ES

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

29-08-2015=

TEMÁTICA OITAVA TRADIÇÃO GR RENOVAÇÃO DE VIDA

05-06/09/15=

JORNADA EM DONA EUZÉBIA

18-09-2015=

TEMÁTICA EM MAR DE ESPANHA – 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
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO

DIA 01
DIA 13
DIA 18
DIA 06

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO DISTRITO 07
GRUPO MENTE ABERTA
UBÁ
GRUPO SILVESTRE
VIÇOSA
GR RENOVAÇÃO DE VIDA
TOCANTINS
GR NOVA ALIANÇA
RIO POMBA

18:00 HORAS
14:00 HORAS
14:00 HORAS
14:00 HORAS

