Ano XI – Edição Número 135 – Agosto de 2018

Tiragem: 120 exemplares

AGENDA
09/09/18= Reunião Ordinária do Distrito 07 em Tocantins/MG
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
28/10/18= 44 anos do grupo Lar Feliz de Tocantins/MG ás 9:00 horas
23 a 25/11= Encontro com RSGs Casa do Cursilho em Ubá/MG (Distrito 08)
25/11/18= 4º Ciclo da Revista Vivência Grupo Rio de Janeiro
=============================================================================
TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS
1)Quem foi a primeira secretária nacional (EUA) de A.A.?
2)Quando foi publicado pela primeira vez o livro “Os Doze Passos e as Doze Tradições” e
quem efetuou a revisão do mesmo?
3)Quando foi realizada a primeira conferência de A.A.?
4)Qual papa que disse ser A.A. o milagre do século XX?
Respostas na página 04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPAÇO DA CONVENÇAO 2020 - CONSTRUINDO A XX CONVENÇÃO NACIONAL DE A.A.
“Anonimato - Base Fundamental para o Crescimento”
RANKING DAS INSCRIÇÕES
ÀREA 02 (BHTE)=
1.168
ÁREA 34 (IPATINGA= 160
ÁREA 26 (BAHIA)=
142
ÁREA 19 (ALAGOAS) 126

ÁREA 01 (RIO) =
ÁREA 32 (SP LAPA)=
ÁREA 27 (CEARÁ)=
ÁREA 33 (J. DE FORA)

225
160
140
110

TOTAL DE INSCRIÇÕES ATÉ O MOMENTO: 3.510
TOTAL DE INSCRIÇÕES NA ÚLTIMA CONVENÇÃO: 4.936
E VOCÊ JÁ FEZ A SUA INSCRIÇÃO?
FALTAM 20 MESES PARA A NOSSA CONVENÇÃO

A RAZÃO PELA QUAL FOMOS ESCOLHIDOS PARA ESSE TRABALHO
"A fé é como um salto no escuro para os braços de Deus; aquele que não tem fé, não
salta e não é abraçado, fica, apenas, no escuro". Bill W.
Deus, em sua sabedoria infinita, selecionou este grupo de homens e mulheres para ser
depositário de suas bem-aventuranças. Ao escolhê-los para serem os mensageiros deste
milagre, Ele não se dirigiu ao orgulhoso, ao famoso ou ao afortunado. Ele foi em busca do
humilde, do enfermo, do infortunado. Ele foi diretamente ao bêbado, chamado a vergonha do
mundo.
Vigorosamente, Ele nos disse: "Entre tuas mãos fracas e trêmulas eu confiei uma virtude
que vai muito além da amizade. A ti foi dado o que foi negado aos mais cultos de teus
conhecidos. Estas coisas não foram concedidas aos cientistas, aos estadistas, nem às esposas
ou às mães, nem mesmo aos meus sacerdotes ou aos meus pastores foi concedido este dom
de recuperar alcoólicos como a ti concedi".
Este dom deve ser usado desinteressadamente. Traz consigo uma grave
responsabilidade. Nem um só de teus dias deve parecer-te demasiadamente longo. Não
alegues ser teu tempo demasiadamente curto. Nenhum caso deve ser encarado como
demasiadamente doloroso. Nenhuma tarefa demasiadamente dura; nenhum esforço
demasiadamente grande. Deve ser usado com tolerância, porque não limitei a sua aplicação a
nenhuma raça, credo religioso ou condição social. Estarás sujeito à crítica pessoal, a qual será
caracterizada pela sua total incompreensão do problema. Teu destino poderá parecer-te
ridículo; tuas intenções mal interpretadas.
Deves estar preparado para enfrentar adversidades, porque o que os homens chamam
adversidade deve ser para ti a escada que usarás para te elevares e superar os obstáculos em
direção à perfeição espiritual; e lembra-te sempre de que no exercício deste poder nunca te
serás exigido mais do que podes fazer.
Não foste escolhido pelo teu talento excepcional e se prudente sempre que o triunfo
acompanhar teus esforços. Nada atribuas à tua superioridade pessoal pois lembra-te de que
somente pudeste elevar-te em virtude de minha graça. Se eu tivesse querido que homens
cultos realizassem a missão que te foi confiada, ela poderia ter sido entregue aos físicos e
cientistas. Se eu tivesse querido que a desempenhassem homens eloqüentes, sempre os
houveram muitos desejosos de executá-la; porque falar é a forma mais fácil de usar dos
talentos com os quais eu dotei a humanidade. Se eu quisesse dá-la a homens eruditos, o
mundo está repleto deles, e certamente com melhores aptidões do que tu para realizá-la, e
que seriam mais eficientes. Tu foste escolhido porque foste desprezado pelo mundo e a tua
longa experiência como bêbado, te fez, ou pelo menos deveria ter te feito humilde,
compreensivo e alerta aos gritos de angustia que vêm dos corações solitários de alcoólicos de
todas as partes.
Guarda sempre em tua mente aquele dia em que entraste, pela primeira vez, em A.A.,
disposto a abraçar o seu Programa de Vida, principalmente, porque és poderoso, e a este
poder foste elevado somente por minha Graça quando demonstrastes vontade de modificar
tua vida, sob minha Orientação, ajudando aos outros é que chega a ti a compreensão deste
maravilhoso novo modo de viver”
Vivência n° 33 – Janeiro/Fevereiro 1995
(Atendendo a pedidos inserimos esse que é um dos melhores temas de todos os tempos)

REFLETINDO SOBRE NOSSO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO:
TERCEIRO PASSO: “Decidimos Entregar Nossa Vontade e Nossa Vida aos Cuidados de
Deus na Forma em que o Concebíamos”
No terceiro passo tomamos a decisão de apresentar nossas vontades, nossos sonhos,
projetos, desígnios e decisões aos cuidados de Deus, sempre ressalvando: “Se for de Tua
vontade” e assim também procuramos não sofrer por antecipação e ficar ansiosos
entregando o porvir, o amanhã, o nosso destino aos cuidados desse Deus bondoso, é isso
que quer dizer a expressão “entregar a nossa vida...” Para isso nosso texto básico diz que
já não somos o senhor de nossas vontades e de nossa vida. Já não fazemos mais o papel de
Deus. Abandonamos a auto-suficiência, pois sem a suficiência de Deus ela é deficiência.
Agora temos um novo empregador, sendo Todo Poderoso Ele nos fornecerá tudo o que
necessitarmos se ficarmos perto Dele. Descobrimos que quanto mais dependermos de
Deus mais independentemente ele nos tornará, pois Ele é o Pai e nós somos seus filhos.
Precisamos abdicarmos de viver somente para nós mesmos e nos entregarmos a Ele para
fazer de nós segundo a Tua vontade. E que sejamos testemunhas (exemplos) para aqueles
a quem possamos ajudar demonstrando como se deu em nós o Seu amor e Seu poder
libertador.
O terceiro passo é a nossa primeira tentativa para deixar Deus entrar em nossa vida e
com isso nos ajudar a sermos mais eficazes na prática dos passos seguintes.
É preciso desenvolver a disposição de alcançar isso. Todo o nosso problema originou-se
do egoísmo e do abuso da vontade própria e esta usada isoladamente impedia a entrada
de Deus em nossas vidas.
Pode se dizer também que no terceiro passo é onde tomamos a decisão de seguir pelo
caminho da fé que enfrenta qualquer emergência, que é a tomada de decisão de adotar o
programa de Alcoólicos Anônimos. Ou seja cremos que o terceiro passo é o ingresso no
programa de recuperação de A.A. e a dedicação aos passos a frente é a demonstração de
que fizemos exatamente isso.
O passo nos alerta que podemos ter fé e manter Deus fora de nossas vidas.
Assim como o problema do abuso do consumo de álcool, existem outros problemas na
vida que não se resolvem apenas com um instalar dos dedos é preciso confiar essas
dificuldades a alguém e esse alguém é um Deus que nos ajudará a vencer as dificuldades.
Assim como o A.A. é nosso porto seguro para o navio naufragado em álcool que
representávamos, Deus é nosso rochedo forte onde podemos encontrar refúgio!
Encerrando lembramos que o passo diz que embora não estejamos mais bebendo nossa
vida poderá ainda estar desgovernada ou ingovernável e para ajustá-la além de aceitar
sermos alcoólicos e irmos ás reuniões é preciso entrar no programa de doze passos, pois
nada como a prática desses passos para nos levar ao resultado desejado!
Em tempo lembramos que no final do passo dois diz que toda reunião de A.A. é uma
prova que Deus nos levará de volta á sanidade se soubermos nos relacionar com Ele. Por
isso precisamos utilizando o programa nos relacionarmos da melhor maneira com esse
Poder Superior, e o terceiro passo é a primeira tentativa para lograr êxito, lá na frente
iremos nos deparar com a sugestão de melhorar esse contato com o Poder Superior
O que acham?

Enviem-nos reflexões sobre os passos seguintes para as próximas edições. Desde já
agradecemos.

TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS – RESPOSTAS:
1)Quem foi a primeira secretária nacional (EUA) de A.A.?
Ruth Hock (Manual de serviço 5ª edição 2009 página 21).
2)Quando foi publicado pela primeira vez o livro “Os Doze Passos e as Doze Tradições” e
quem efetuou a revisão do mesmo?
1953 – Jack Alexander– “Levar Adiante” página 387
3)Quando foi realizada a primeira conferência de A.A.?
Abril de 1951 – A.A. Atinge a Maioridade páginas 207
4)Qual o papa que disse: “A.A. é o milagre do século XX”
O Papa João XXIII ainda por volta da metade do século ele disse isso, já prevendo que
não apareceria tamanha obra até o findar do mesmo. O Papa Bento XVI também falava
muito a respeito do trabalho dos Doze Passos em sua vinda ao Brasil visitou um projeto
que atua com a ajuda do nosso programa.
Vide: http://www.aabr.com.br/ver.php?id=242&secao=9
CONHEÇA A LITERATURA DE A.A. PARA TRANSMITIR A MENSAGEM CERTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVO LOGOTIPO DO NOSSO BIL
Nesta edição nosso boletim está recebendo sua nova logomarca, mais uma vez criada pelo
nosso “designer gráfico”(assim nós o intitulamos)Ronaldinho do grupo Lar Feliz de
Tocantins MG. Obrigado companheiro por mais uma vez nos presentear com mais essa
demonstração de carinho para com as coisas e as causas da irmandade.
APLICATIVO DA IRMANDADE
A área 01 criou um informativo para tablets, aparelhos celulares e afins, A importante
novidade estará disponível a partir do dia 10-09
LINDA HOMENAGEM
Em decorrência ao aniversário de A.A. no Brasil dia 05 de setembro 71 anos a imagem do
Cristo Redentor no Rio de Janeiro em alguns momentos ficará toda azul
NOTICIAS DO COMITÊ DE LITERATURA
O livro “Experiência, força e esperança” está com o G.S.O. para aprovação da tradução e
obtenção da licença para edição e distribuição. A JUNAAB está estudando a possibilidade
desse livro ser produzido em E-Book.
Foram revisados os livretos e folhetos: Autossuficiência (capa nova); A.A. num relance;
Alcoólicos Anônimos (livro de bolso); Guias do CTO; Eis o A.A. (capa nova); Perguntas
frequentes sobre o A.A. (capa nova); Sugestões para coordenar reuniões de novos; Você
deve procurar o A.A.? e Você pensa que é diferente?
Foi lançado o livro “Manual de Serviço de A.A. combinado com Doze Conceitos para
Serviço Mundial, edição 2018/2022, que contempla as recomendações aprovadas nas
40a,41a e 42a CSG.

