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Ano IX – 111ª Edição Ano 10 - Agosto de 2016
NOTÍCIAS
III INTERCÂMBIO DE GRUPOS
Está se aproximando nosso evento. Será dia 18 de setembro e precisamos saber quantos
companheuris mineiros irão, afim de informar aos companheiros do Rio de Janeiro para
prepararem as acomodações. Pedimos aos companheiros para nos procurarem e informar o
número de membros que participarão desse grande evento de apadrinhamento entre o
distrito 09 da área 01 e o distrito 07 da área 33
EM SETEMBRO A VIVÊNCIA SERÁ INVENTARIADA
O CPP pede aos leitores da Vivência para que expressem suas opiniões e sugestões sobre a
nossa revista, tendo em vista o nosso planejamento para os próximos anos.
Participar desse inventário será simples: bastará preencher, anonimamente e em poucos
minutos, se assim o quiser, um questionário que estará disponível durante o mês de
Setembro em nosso website: www.revistavivência.org.br Esse foi o jeito que encontramos
para viabilizar essa ação sem trazer novos custos à Irmandade. Assim, e visto que nem todos
têm acesso à Internet, contamos com a prática da unidade e do apadrinhamento para
facilitar, da melhor maneira possível a cada um de nós, a participação de todos quantos
assim o desejem.
Agradecemos ainda a quem puder nos ajudar a divulgar essa notícia nas próximas semanas,
para que ela chegue a tempo aos nossos Grupos, membros, assinantes e leitores.
SACOLA DA GRATIDÃO - 2016
Estamos nos aproximando do Período em que a JUNAAB inicia a impressão e distribuição dos
Boletos da "Sacola da gratidão 2016" e o CATI JUNAAB vem mais uma vez informar que os
Grupos e Órgãos de serviço devem se atentar para a necessidade das atualizações nos
endereços de correspondências para o recebimento do boleto. Sabemos que muitos Grupos
funcionam em locais que durante o dia estão fechados e dificultam a entrega por parte dos
Correios, para estes casos recomendamos o cadastramento do endereço de um servidor do
grupo. pode ser o Secretário, tesoureiro ou o RSG. Assim recebendo em seu domicílio não
existe a possibilidade de devolução.
NOVOS ITENS LITERÁRIOS
Continua o processo de tradução de novos livros:. “Passo a Passo”, “Citações Diárias”,
“Experiências, Forças e Esperanças”, “O Grupo - Coração de A.A.”, são obras que deverão
estar à disposição dos ESLs até o final de 2016 e “Apadrinhamento”,”Sóbrios e Assumidos” já
começam a ser trabalhados neste próximo mês de agosto.
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OS TRÊS RECAÍDOS
Essa é uma estória de três companheiros que foram mal sucedidos na caminhada em
Alcoólicos Anônimos. O Mané, o Bozó e o Jóca
O Mané estava em A.A. já há algum tempo, porém achava que sua vida sóbria era muito
parada, nada acontecia de novo. Então decidiu voltar a beber. Agora sua vida está cheia de
acontecimentos, até já coleciona ocorrências policiais e prontuários nos hospitais da região.
Já o Bozó estava achando as reuniões do grupo sempre a mesma coisa, muito rotineiras e
repetitivas, também resolveu voltar a beber. Hoje em sua vida acontecem as mesmas coisas
todos os dias: Ele bebe, faz lenha, tem apagamentos, acorda com remorso e com o desejo de
não mais beber, porém a tarde volta a beber novamente e assim sucessivamente sua vida
caiu no ciclo perigoso novamente.
Já o Jóca embora já com algum tempo em A.A. não estava mais tendo tempo para as
reuniões, pois afinal tinha que correr atrás do tempo perdido. E assim passou a trabalhar em
dois períodos em empregos diferentes sem tempo para as reuniões, com isso acabou
voltando ao primeiro gole e passa todo o seu tempo agora bebendo ou desmaiado no sofá
de casa.
Seja o que estejamos vivendo, deixar a irmandade sempre será a pior escolha a fazer. Não
ter tempo para a recuperação é investir na destruição. Há uma exelente sugestão no livro
“Vivendo Sóbrio” que sugere “Entrar em Atividade” e na irmandade em todos os finais de
semana existem diversos companheiros viajando para algum evento de todos os tipos, só
fica na mesmisse quem quizer. E para finalizar lembramos que nenhuma classe se atrapalhou
tanto colocando o carro na frente dos bois ou priorizando o material em detrimento ao
espiritual quanto nós os alcoólicos.
Por M.G Ubá/MG
ESPAÇO DA CONVENÇÃO
A Convenção é de Alcoólicos Anônimos
A Convenção é em Minas Gerais
A Convenção é nossa!
A XX Convenção Nacional de Alcoólicos Anônimos será realizada nos dias 17 a 19 de abril de
2020 na cidade de Belo Horizonte- MG; O local escolhido e já aprovado pela última reunião
da Junta de Custódios é o Ginásio de Esportes do Mineirinho, localizado na Pampulha;
O Conjunto Moderno da Pampulha é o principal cartão postal da cidade de Belo Horizonte e
tornou-se neste mês de julho Patrimônio Cultural da Humanidade;
O valor da inscrição para a Convenção é de R$ 80,00;
O distrito 07 da área 33 iniciará no próximo mês consórcio para aquisição da inscrição que é
a forma de contribuir para a auto-suficiência do evento.
Participe, Procure um servidor do distrito e dessa forma adquira e ajude outros a adquirirem
a inscrição de maneira fácil e suave pois serão R$ 10,00 mensais.
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CONCEITO V – “O DIREITO DE APELAÇÃO”
Através da nossa estrutura de serviços mundiais, deveria prevalecer um tradicional "Direito
de Apelação", assim nos assegurando de que a opinião da minoria seja ouvida e de que as
petições para a reparação de queixas pessoais sejam cuidadosamente consideradas.

Em nossa estrutura em todos os níveis as minorias devem ser encorajadas a apresentar
relatórios, sempre que acharem que a maioria esteja incorrendo em algum erro
considerável. Se for um assunto importante que possa seriamente afetar A.A. como um
todo, deveria encarregar a si mesma do verdadeiro dever de apresentar um relatório das
minorias para a Conferência. Isso se aplica por que reconhece que as minorias podem
estar certas. E mesmo que não tiverem prestarão um valioso serviço ao requererem esse
direito. Porque promoverão o debate. Ouvindo a minoria estaremos protegidos contra
uma maioria desinformada, mal informada, impetuosa ou irada. Esse principio dá a
liberdade dos assalariados da junta de não sofrerem qualquer tipo de assédio moral, eles
tem a liberdade de queixarem sem sofrer qualquer tipo de represália.
Nos serviços mundiais tanto “Apelação” quanto “Petição” tem sido aplicados, eles são os
direitos das minorias em A.A. Ele reforça o que outros princípios de A.A. diz sobre a
liberdade individual que a irmandade garante aos seus membros, tanto aqui quanto na
tradição um , três e outras....
Um aviso importante desse conceito é que a Consciência de Grupo, durante um período
de muito distúrbio, não é sempre o guia mais seguro, porque temporariamente tais
distúrbios podem impedir o seu funcionamento de forma inteligente e eficiente, quando
isso acontece quem atuará em seu lugar? A segunda parte da Segunda Tradição nos dá a
resposta, quando descreve os líderes de A.A. como "servidores de confiança". Esses
servidores devem estar sempre prontos para fazer pelos Grupos o que os Grupos não
podem ou não devem fazer por si mesmos. Conseqüentemente, os servidores tendem a
usar as suas próprias informações e julgamento, às vezes a ponto de discordar de uma
opinião mal-informada ou preconcebida do Grupo.
Assim é que nos serviços mundias muitas vezes confiamos numa PEQUENA MINORIA
porém idônea. Confiamos em nossos servidores sabendo que se falharem ainda teremos
oportunidade de adverti-los e substitui-los.
Essa é a explicita preocupação de A.A. com a proteção e a liberdade dos membros,
o outro exemplo disso é o método do terceiro legado onde sem dois terços dos votos os
candidatos da minoria terão a mesma chance que os da maioria. A Conferência tem se
recusado a tomar decisões em qualquer assunto com menos de dois terços da votação, e
uma das garantias da conferência também é demontração de respeito ás minorias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------NA OPINIÃO DO BILL 245 – COMBATE SEM AJUDA
Na verdade, poucos são aqueles que, assaltados pelo tirano álcool, venceram o
combate sem ajuda. É um fato estatístico que os alcoólicos quase nunca se recuperam,
só por meio de seus próprios recursos.
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AGENDA
11=-8=16= Temática Grupo Silvestre Oitavo Passo
20-08-16= Jornada do Grupo São João de Ubá/MG
28-08-16= Reunião do distrito 07 em Tocantins Gr Renovação de Vida
08-09-16= Temática Grupo Silvestre de Viçosa Nono Passo
10 e 11-09= 30º Encontro estadual de A.A. em Goiás – Anápolis/GO
18–09–16= III Intercâmbio grupos Mente Aberta de Ubá e Reunidos do Cabuçu/RJ
02 a 04-09= Ciclo do Livro “Alcoólicos Anônimos” em Ubá – Distrito 08
08 e 09-10= 13º Encontro de A.A. de São João Del Rei e região
08 e 09-10= 5º Ciclo de Estudos - As Doze Tradições – Luziânia/GO
21 a 23-10= 13º Encontro Com Os Veteranos em Cachoeira do Campo/MG
20-11-16= Assembléia da Área 33 – Eleição de novos servidores
27-11-16= 40 anos de A.A. em Viçosa/MG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. A. - AA GRUPO TERCEIRO LEGADO (Sistema PALTALK – Central & South America - Brazil)
CONVITE
Vimos por meio deste convidar estes estimados co-irmãos grupos, servidores e membros interessados á
participarem do 2º CICLO DE TEMÁTICAS ONLINE, que realizar-se-á em nossa sala (chat de voz) em
CENTRAL & SOUTH AMERICA – BRAZIL (Sistema PALTALK), conforme descrito na programação abaixo. Na
certeza da participação de todos, despedimo-nos desejando mais 24hs de Sobriedade com Serenidade.
2º CICLO DE TEMÁTICAS ONLINE PROGRAMAÇÃO:
5) DIA 11/08/2016 (QUINTA)
“MANUTENÇÃO FINANCEIRA DA ESTRUTURA SÊNIOR E AUTONOMIA DAS ÁREAS.”
6) DIA 23/08/2016 (TERÇA)
TEMA: “A MENSAGEM DE A.A. E ANONIMATO NESSE NOVO MUNDO DAS COMUNICAÇÕES”
Coordenação: Adenilton BA
Exposição: Artur RJ
7) DIA 25/08/2016 (QUINTA)
TEMA: A CONFERENCIA FAZ O SEU INVENTÁRIO
Coordenação: S. L. Guga MG Exposição: Antônio Carlos RJ
8) DIA 27/08/2016 (SÁBADO)
“A RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS GERAIS DE A.A. E O PROPÓSITO PRIMORDIAL”
Coordenação: Carlos Espanha RN
Exposição: José Humberto MG
9) DIA 30/08/2016 (TERÇA)
TEMA: “AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE BEM DEFINIDAS”
Coordenação: Cícero RJ
Exposição: Jair RJ
10) DIA 02/09/2016 (SEXTA)
TEMA: “DIREITO DE DECISÃO = CONFIANÇA MÚTUA”
Coordenação: Mendes CE
Exposição: Sandra Costa BA
11) DIA 07/09/2016 (QUARTA)
TEMA: “APLICAÇÃO DO 8º CONCEITO NO BRASIL”
Coordenação: João BA
Exposição: Augusto Mossoró RN
Continua na aproxima edição

