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Ano XI – Edição Número 123 - Agosto de 2017

Tiragem Física: 120 exemplares

NOTÍCIAS
A.A. GRUPO MENTE ABERTA
Dia 01-08-2017 o grupo Mente Aberta celebrou seus 14 anos de formação. O grupo afixou
em sua entrada faixa alusiva aos 70 anos da irmandade no Brasil e sempre o grupo tem
recebido visitantes que localizam o endereço através de páginas sociais na internet. O grupo
sempre procurou nesse tempo de existência exercer o princípio da rotatividade, cinco
companheiros já serviram ao grupo como RSG e seis como tesoureiros, o grupo também
semanalmente realiza trabalhos em comunidades terapêuticas de Ubá. Há cerca de oito anos
conseguiu atingir sua autonomia de sala para reuniões, onde possui um vasto material
escrito e em áudio,visual de diversos eventos da nossa irmandade, vale a pena conhecer o
grupo, seu acervo literário e participar de sua reunião que é sempre voltada para o único
propósito da irmandade. Levar a sobriedade a um maior número possível de bebedores
problemas. A.A. Grupo Mente Aberta – Lugar de gente feliz e sóbria!
SELOS COMEMORATIVOS E ADESIVOS
Em comemoração aos 70 Anos de Alcoólicos Anônimos no Brasil a Junta de Custódios
aprovou a confecção de adesivos de divulgação, bem como de selo comemorativo produzido
pelos Correios. Trata-se de um material especial com valor histórico imensurável marcando
nossa existência no país e transmitindo a mensagem de A.A. através do código “bot” contido
em sua imagem, cuja tecnologia propicia um primeiro contato a qualquer pessoa interessada
em conhecer nosso programa de recuperação, bastando apenas interagir com o uso de
qualquer celular com acesso ao leitor de código do Messenger. Em breve estará disponível
nos ESLs
SIMPÓSIO NACIONAL PARA PROFISSIONAIS
Em virtude das comemorações dos 70 anos, será realizado esse importante evento que
deverá reunir cerca de 1000 renomados profissionais de diversas áreas e poderá ser assistido
por todo pais, uma vez que haverá transmissão pela web. Confira a programação:
Dia 30/08 – Auditório Rebouças
Tema: Alcoolismo no Século 21 – Cenários e Perspectivas
Prof Dr. Arthur Guerra de Andrade Prof. Dr. Ronaldo Laranjeira Dra Jaira Freixiela Adamczyk
Dia 31/08 – Auditório do Ministério Público de São Paulo
Tema: Ações da Justiça no Enfrentamento do Alcoolismo
Dr. Luiz Roberto Wakim Dr. Antonio Carlos Malheiros Dr. Mário Sérgio Sobrinho
Dia 01/09 – Auditório do Ministério Público de São Paulo
Tema: Alcoolismo e Sociedade – Formar e Informar
Ruy Castro ‐ Escritor Dra. Jaira Freixiela Adamczyk Dr. Mário Sérgio Sobrinho
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DÉCIMO SEGUNDO CONCEITO (Em Três Partes)...
1ª PARTE:Faremos a definição em síntese o que seja a Ata de Constituição da Conferência de Serviços
Gerias de Alcoólicos Anônimos (Estados Unidos e Canadá).
Em 1955 os grupos confirmaram a permanente Ata de Constituição da Conferência de Serviços Gerais
como um documento LEGAL, contendo doze artigos que dá poderes a conferência para ser a depositária
da consciência coletiva da irmandade, autoridade para manutenção dos nossos serviços, excetuando
qualquer mudança nas Doze tradições ou no artigo 12 da ata de constituição, ou no 12º Conceito.
A Conferência será unicamente um corpo de serviço, nunca um governo para A.A. Nenhuma seção da
Conferência jamais será colocada em posição de autoridade sobre a outra. Toda ação conjunta será
tomada somente com base numa votação de dois terços (2/3) dos votos das seções, agrupadas. Dentro de
seus limites, cada conferência deve ser autônoma. E a do Brasil não é diferente. Somente assuntos que
afetem seriamente as necessidades de A.A. em nível mundial, serão objetos de consideração conjunta.
2ª PARTE: O artigo 12 da Ata da Constituição da CSG: Neste artigo ou Conceito, está determinada que
qualquer mudança, tanto no artigo 12 da ata ou no 12º Conceito, em nossas Tradições, Passos, é
necessária que três quartos de todos os grupos de nossa estrutura autorizem por escrito, com uma
antecedência de seis meses, como está explicado na Resolução adotada pela conferência e pela
convenção de 1955, em St. Louis. Este artigo é literalmente o 12º conceito onde estão todas as nossas
garantias, pois em nossos conceitos, do primeiro ao décimo primeiro, poderão sofrer mudanças (como já
ocorreu na longa existência de A.A.) e poderão sofrer outras em qualquer tempo. Entretanto nossas
promessas estarão sempre garantidas pela conferência, onde cada grupo é representado pelo seu
delegado de área, escolhido pelos próprios grupos. Segue uma declaração do nosso co fundador Bill W,
com as suas próprias palavras dizia: “Enquanto eu via crescer tudo isso, cheguei a convencer-me
totalmente de que Alcoólicos Anônimos estava finalmente salvo, inclusive de mim mesmo.”.
3ªPARTE: As garantias Contidas no 12º Conceito. As Garantias são num total de seis, e estão contidas
tanto no conceito 12, como literalmente no artigo 12 da Ata de Constituição da Conferência.
De modo simples, tentaremos expor cada uma de nossas Garantias:
(1ª) Que a conferência nunca se torne sede de riqueza ou poder perigosos: Enquanto qualquer órgão,
tanto legal como tradicional não receberem nenhum tipo de contribuição do lado de fora, respeitando a
nossa 7ª tradição em todos os seus aspectos, não utilizando o profissionalismo ao levarmos a nossa
mensagem, enquanto cada membro, em cada setor, ou atividade tanto nos órgãos legais, como nos
tradicionais, sendo somente um servidor de confiança, exercendo o seu encargo com amor, respeito e
liberdade, não teremos problemas maiores entre uns e outros, convivendo harmoniosamente como
verdadeiros irmãos de uma irmandade, para um dia de cada vez, aumentar a nossa felicidade traduzida
em sobriedade, para que a mensagem circule entre nós, tornando cada um de nós uma atração, para
depois chegar lá fora para todos que necessitam abandonar a bebida alcoólica, aceitando livremente a
mesma.
(2ª) Que suficientes fundos para as operações mais uma ampla reserva sejam o seu prudente principio
financeiro: Precisamos do dinheiro, para simplesmente mantermos os nossos órgãos legais, através de
bons funcionários regidos pelas leis trabalhistas, com bons salários, podendo ser até membro, porém seja
mais conveniente que, para determinados encargos sejam contratados profissionais qualificados em cada
área que for necessária em nossa estrutura, e em nossos grupos que representa a parte tradicional de
A.A, seus membros conscientizem-se que são eles os responsáveis pelas portas abertas do Grupo, que de
preferência suas salas sejam alugadas, e tenham um acervo de nossa literatura, que sejam assinantes da
Revista Vivência e contribuíam com os seus distritos, e com a sacola da gratidão no mês de novembro,
com uma boa quantia recolhida na sacola que são passadas nos Grupos, podendo ter uma servente para a
limpeza das salas, remunerada pelo seu serviço. Finalmente, que uma boa reserva prudente
financeiramente dizendo, seja o nosso seguro para que em situações de turbulências financeiras,
possamos suportar com regularidade, até passar as tempestades.

3

Jamais deveremos acumular dinheiro no sentido de soberba, de prepotência, pois nosso co-fundador Bill
W, já dizia com muita experiência: “o dinheiro faz muito bem, porém não existe mal que ele não nos
possa trazer”. E um alguém qualquer disse: “O dinheiro é um veículo, é necessário sabermos dirigi-lo”.
(3ª) Que nenhum dos membros da conferência nunca seja colocado em posição de autoridade absoluta
sobre qualquer um dos outros”: Aprendemos com os ensinamentos dos primeiros membros que com
suas experiências vivenciaram dias felizes, porém também dias tenebrosos, de muita controvérsia entre
si, para depois chegarem a feliz conclusão que poderiam viver dentro de nossos princípios, uns com os
outros, respeitando cada membro indiferentemente qual seja a posição dele na estrutura de A.A., seja de
Custódio ou de um mero fazedor de café, ambos os membros com direitos de participação, e ainda indo
mais longe, o direito da minoria, para utilizar se preciso for de petição e apelação, para qualquer
reparação de algum assunto mal resolvido em A.A. num todo.
(4ª)Que todas as decisões importantes sejam tomadas através de discussão, votação e, sempre que
possível por substancial unanimidade” O grupo em A.A. é a peça fundamental, para que a engrenagem
de nossa estrutura funcione de acordo com os nossos três legados. A organização começa no grupo
quando a sua consciência coletiva bem informada, escolhe o seu comitê, para a ligação com a nossa
Irmandade num todo. Elege o seu RSG , o seu RCTO, seu TESOUREIRO, todos de preferência com os
devidos suplentes. A escolha dos servidores do grupo deverá ser sempre através do método do terceiro
legado, ou seja, o membro deverá ter dois terços dos votos. Este exemplo serve para todos os nossos
órgãos: Grupo, Distrito, Setor, Comitê de Área na parte tradicional da nossa Irmandade. Devemos evitar
as eleições por aclamação,principalmente para elegermos os nossos servidores, podendo para assuntos
menores, utilizar este método da aclamação.
(5ª)Que nenhuma ação da conferência seja jamais pessoalmente punitiva ou uma incitação a
controvérsia pública”. Em A.A., não existe qualquer tipo de punição aos seus membros. Quando nós
falhamos ou cometemos alguns deslizes em nossos grupos, ou na própria conferência, o grande carrasco
nosso, é a bebida alcoólica, que poderá nos castigar, levando-nos a retornar ao primeiro gole, portanto
não é necessário castigo humano. Por esta razão não devemos entrar em controvérsias públicas, mesmo
em defesa própria. Se reconhecermos que a religião é privilégio do clérigo e a prática da medicina é dos
médicos, podemos bem cooperar com ambos. Não temos qualquer tendência ou natureza política.
Temos que vivermos as nossas custas e nos preocupar com o nosso propósito, ou seja, ficarmos sóbrios,
para divulgar a nossa mensagem, para que aqueles que ainda não alcançaram a nossa Irmandade,
possam sempre encontrar as nossas portas abertas, naturalmente se quiserem, como nos quisemos.
A nossa educação contínua e geral com respeitos as nossas tradições serão um preventivo e uma
proteção segura hoje, amanhã, e sempre.
(6ª)Que embora a conferência preste serviço a A.A., ela nunca desempenhe qualquer ato de governo e
que da mesma forma que a sociedade de A.A. a que serve a conferência permaneça sempre democrática
em pensamento e ação. Esperamos e temos certeza, que a começar pelos grupos, passando por todos
nossos órgãos os tradicionais, e pelos órgãos legais, o espírito de liberdade com responsabilidade, será a
nossa proteção. Temos convicção que a nossa conferência estará sempre alerta na guarda contra as
tiranias pequenas ou grandes tanto as encontradas nas maiorias ou minoria. Finalmente em nosso livro
Os Doze Conceitos Para Serviços Mundiais. no final do conceito doze, está dizendo: “LIBERDADE ABAIXO
DE DEUS PARA CRESCERMOS Á SUA IMAGEM SERÁ SEMPRE A META DE A.A. Que a CONFERÊNCIA,
sempre seja vista como um símbolo principal dessa tão almejada LIBERDADE. NÓS DE A.A. ACREDITAMOS
QUE A NOSSA LIBERDADE PARA SERVIR É ABSOLUTAMENTE A LIBERDADE PELA QUAL VIVEMOS... A
LIBERDADE QUE É A NOSSA PRÓPRIA EXISTÊNCIA.”.
Trabalho feito por: João Bernardino – Patos de Minas- MG-
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COOPERAR SEMPRE...
É o nosso novo item literário, Trazendo rica coletânea de artigos publicados na
Vivência e assinados por profissionais amigos de A.A., o livro “Cooperar Sempre”
tem como objetivo apadrinhar servidores e profissionais para a multiplicação de
ações em torno da nossa quinta Tradição. Na primeira parte do livro, 35 artigos
descrevem experiências em serviços de saúde, empresas públicas e privadas, sistema
prisional e de justiça, e outras áreas. Na segunda, 15 textos analisam nossos princípios,
funcionamento e modo de vida, expondo múltiplos aspectos do trabalho conjunto com
A.A.
AS TRADIÇÕES DE A.A. E A INTERNET
Observamos todos os princípios e Tradições de A.A. em Web sites.
Como o anonimato é a “Base espiritual de nossas tradições”, nós o praticamos durante
todo o tempo em sites públicos. A menos que seja protegido por senha e voltado apenas
para membros de A.A., Web site é um meio público e, portanto, requer as mesmas
salvaguardas que adotamos em relação à imprensa, rádio e filmes. De forma
simples, isto significa que AAs não se identificam como membros de A.A. usando
seus nomes completos ou fotos de rosto Inteiro.
(Em respeito aos princípios e a nossa estrutura a página do grupo Mente Aberta no
facebook terá sua configuração alterada, podendo inserir em sua linha do tempo apenas o
administrador da mesma, agradecemos a compreensão de todos, á essa nossa medida).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPAÇO DA CONVENÇÃO - RANKING DAS INSCRIÇÕES
ÀREA 02 (MG).................... 280
ÁREA 01 (RJ)..................... 69
ÁREA 19 (AL)..................... 110
ÁREA 26 (BA)................... 50
ÁREA 32 (SP)..................... 110
ÁREA 23 (RO).................... 45
ÁREA 34 (MG)................... 80
ÁREA 30 (SP)..................... 40
ÁREA 31 (SP)..................... 70
ÁREA 17 (PR)...................... 38
Até o mês de julho a venda do livro “ Passo a Passo” já havia alcançado 3.434 exemplares
vendidos. (a venda do mesmo é para custear parte das despesas da nossa convenção)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA
13-08-2017= Reunião do distrito 07 em Viçosa/MG
05-09-2017= 70 anos de A.A. no Brasil
10-09-2017= Reunião do distrito 07 no grupo Renascer em Rio Pomba
09 e 10-09= 31º Encontro da área 09 em Vianópolis Góias
16-09-2017= 37 anos de A.A. em Dona Euzébia/MG
29-09-2017= Ciclo do Livro Alcoólicos Anônimos em Viçosa/MG
27-10-2017= 14º Encontro com os Veteranos em Cachoeira do Campo

