Ano VI Edição 64 Setembro 2012
65 anos de A.A. no Brasil
O Primeiro Grupo de A.A. no Brasil
Núcleo de A.A. do Rio de Janeiro - "A.A. Rio Nucleus”
5 de setembro, por quê?
Pouco se tem documentado sobre a formação do primeiro Grupo de A.A. no Brasil. O
que se pode afirmar é que esse Grupo inicialmente era formado por norte-americanos
a serviço no Rio de Janeiro e que o idioma das reuniões, sediadas nas casas ou
apartamentos dos companheiros, era o inglês. A maior dificuldade que Herb teve,
aparentemente, foi a de não falar fluentemente o português. Ele queria transmitir a
mensagem de recuperação a brasileiros ou a quem falasse fluentemente o nosso
idioma, pois sabia que quando de sua volta aos Estados Unidos, provavelmente todo o
seu trabalho seria perdido. Alguns pontos, inclusive a data do início do "A.A. Rio
Nucleus" ou Grupo A.A. do Rio de Janeiro, durante tempos foram envoltos em
mistério e em controvérsias. Vamos agora fazer uma parada na dissertação e dar uma
olhada num fato sobre a formação desse Grupo. Pudemos observar que o livro de
registros do Grupo A.A. do Rio de Janeiro, na data de 29/8/50 traz a seguinte
anotação: "Data - aniversário. Na reunião de hoje deliberamos comemorar o 3º
(terceiro) aniversário da Fundação do Grupo A. A. do Rio de Janeiro no dia 5 (cinco)
de setembro próximo. A referida data ficará, por tradição, como a data oficial da
fundação do Grupo. Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1950. Fernando, secretário.”
Esse registro documentado é a mais clara evidência de que a data de início do
primeiro Grupo de A.A. no Brasil foi 5 de setembro de 1947. Infelizmente o secretário
não menciona detalhes como: onde foi realizada a reunião inaugural, quem foram os
participantes dessa reunião etc. O mais provável é que nessa data deu-se o encontro
de Herb com o primeiro brasileiro que conseguiu manter-se sóbrio em A.A., o
companheiro Antônio P., falecido em meados de 1951, quando tentava recuperar-se
de um acidente de trabalho.
NOTÍCIAS
Já está sendo disponibilizado nos ESLs o DVD “O Caminho de Volta”
Um vídeo que poderá ser útil tanto para os membros como para os trabalhos
desenvolvidos no CTO.
Dia 10 de Agosto no grupo Mente Aberta será a próxima reunião dos 40
anos, participe sua opinião será muito importante pra todos nós.

TESTE SEUS CONHECIMENTOS:
1)Que revista publicou um artigo em
1939 que gerou 800 pedidos de
ajuda ao escritório em New York?
2)O que impediu a sobrevivência
dos grupos Washingtonianos?
Respostas da edição anterior:
1)Que título Bill recebeu que consta
na importante revista Time?
Em 1999, a prestigiada revista Time
Magazine publicou uma lista das
cem personalidades do século
passada entre os nomes figurou Bill
W nosso fundador.
2)O que aconteceu em 1948 que
deixou
todos
em
A.A.
estremecidos?
Entretanto, em 1948, algo aconteceu que
nos estremeceu a todos. Ficou
confirmado que o Dr. Bob estava
sofrendo de uma doença fatal. Isso
trouxe à tona o fato de que ele e eu
éramos os únicos laços de união entre os
Custódios desconhecidos e o trabalho
que eles executavam. Os Custódios
sempre dependeram muito do Dr. Bob e
de mim para conselhos. Eles já tinham
um completo domínio das despesas, mas,
necessariamente, recorriam a nós toda
vez que problemas de normas de
procedimento de A.A. apareciam. Além
do mais, até então, os Grupos não
dependiam muito dos Custódios para o
andamento dos seus serviços; eles ainda
recorriam ao Dr. Bob e a mim. Portanto,
aqui estava uma irmandade cujo
funcionamento total estava largamente
dependente do crédito e da confiança dos
seus fundadores que, na época, tinham
satisfação em dar. Era preciso encarar o
fato de que os fundadores de A.A. eram
mortais. Quando Dr. Bob e eu
deixássemos este mundo, quem poderia
aconselhar os Custódios? Quem poderia
unir a nossa pouco conhecida Junta com
os nossos milhares de Grupos? Pela
primeira vez ficou claro que somente ...

... uma conferência representativa poderia
tomar o lugar do Dr. Bob e o meu. Essa
brecha simplesmente tinha que ser
fechada sem demora.
Trecho do nosso I Conceito
3)Como que os amigos Bill e Ebby
entraram para a historia da cidade de
Manchester em Vermont?
“Houve aquele episodio absurdo de 1929.
Ebby e eu estávamos em Albany numa noite
de farra. De repente, lembramos que haviam
construído um novo aeroporto em Vermont,
em um prado a pouca distância da minha
cidade natal. Estava se aproximando o dia de
sua inauguração. Então nos veio uma idéia
embriagadora. Se pudéssemos fretar um
avião particular, poderíamos adiantar-nos
alguns dias a inauguração e assim escrever
uma página na historia da aviação. Sem
demora, Ebby chamou a um amigo seu que
era piloto, e a um preço bem elevado, o
contratamos a ele e a seu avião. Enviamos
um telegrama para os mais velhos da cidade
para anunciar-lhes a hora da nossa chegada
e, no meio da manhã, empreendemos o vôo,
eufóricos e muito bêbados. Não se sabe como
o nosso embriagado piloto conseguiu fazer a
aterrissagem. Uma multidão nos esperava
inclusive a orquestra municipal e um comitê
de recepção. E ninguém mais. Perplexos, os
espectadores continuaram esperando em
silêncio. Onde estariam Ebby e Bill? Então
ocorreu a horrível descoberta - nós dois
estávamos esparramados no fundo do avião,
perdidamente bêbados. Alguns amáveis
amigos nos desceram do avião e nos
colocaram em pé na terra. E nós que íamos
escrever uma página na história da aviação,
caímos de bruços. Nossos amigos tiveram
que tirar-nos de lá em total ignomínia. Não
se poderia ter imaginado um fracasso mais
vergonhoso. Passamos os dias que se
seguiram escrevendo com mãos trêmulas
nossas desculpas.”
A Linguagem do Coração página 432
Ignomínia= Afronta pública, desonra opróbrio,
vergonha.

40 anos de AA em Ubá
Foi fechado o programa para esse
importante evento. Agora estamos
na fase de confirmação com os
nomes escolhidos e logo a seguir
divulgaremos o programa. A
comissão eleita está se reunindo
quinzenalmente em grupos da
cidade de Ubá, após visitar todos
os grupos as reuniões deverão ser
centralizadas. Inúmeras cidades
nos quatro cantos de Minas já
possuem os cartazes, pois aprovei
tamos os eventos: Encontro
Estadual em Viçosa e Intersetorial
em
Belo
Horizonte
para
divulgarmos o evento, já sabemos
de caravanas montadas. Abaixo
inserimos a observação recebida
de um companheiro confirmando
sua participação como um dos
oradores no evento:
“Deus lhes pague! É claro que eu
vou, e iria mesmo se não fosse
escalado pra falar alguma coisa no
evento. Fiquei emocionado, e vou
nem que seja de maca (rss)!
Quando quiserem e precisarem
que divulgue, me avise pois
passarei pra minha lista de amigos
Valeu,irmãos.... Tô emocionado...”
Ass.: Companheiro P.H. Bhte
Após essa mensagem estivemos
pessoalmente com o companheiro
em sua residência em B.H. lhe
deixando alguns cartazes.

PALAVRA DOS NOSSOS
COMPANHEIROS LEITORES
AO GRUPO MENTE ABERTA
Quero desejar ao Grupo Mente Aberta
de Ubá, seus lideres e demais
companheiros muitas felicidades e
parabéns pelo 9º aniversário de
Formação, completados em 1º de
agosto último. Que este Grupo
continue salvando vidas por muitos
anos. Eu sou muito grato porque no
começo de minha recuperação foi um
dos primeiros Grupos em que
participei
durante
os
vários
encontros. Fui recebido com muito
carinho e apadrinhamento. Hoje, faço
tudo que posso para colaborar com o
crescimento do mesmo, e participar
nos encontros que são realizados em
Ubá. Quero mais uma vez agradecer
por vocês existirem e pedir ao poder
superior muita PAZ, SAÚDE E
SERENIDADE a todos nós e aos
nossos familiares, Não poderei estar
junto com vocês, mas estarei no
pensamento. Aos companheiros um
abraço amigo. Até breve, no 10º
Encontro, em fevereiro de 2013.
OBRIGADO!

ATÉ

SEMPRE!

MENDES - Santos (Gr. Doze Passos)
Obrigado amigo e companheiro
Mendes, como dissemos nas palavras
de abertura da reunião de aniversário
a família Mente Aberta é grande e
espalhada pelo mundo, e você é um
Mente Aberta com certeza. Aqui no
interior é assim mesmo quando a
família se reúne a casa fica pequena
para acomodar os que vêem da
distância. Mas no carnaval estaremos
juntos mais uma vez exaltando os
princípios e nosso Poder Superior
por essa grandeza. Comitê de Serviço

EXPLANAÇÃO SOBRE O QUINTO PASSO – PARTE 2/3
“Admitimos perante Deus, perante nós mesmo e perante outro ser humano, a
natureza exata de nossas falhas”.
Tratandose da natureza exata de nossas falhas vale notar que a literatura que
trata do assunto não esclarece devidamente o que ela seja daí surgir à indagação:
“Afinal, o que será essa natureza exata de nossas falhas alegadas por Bill no quinto
passo, e como descobrila?”. A resposta a essa indagação reside no fato de que nada
acontece por acaso. Há sempre uma causa determinante dos acontecimentos,
quaisquer que sejam eles. A essa causa originadora dos nossos defeitos de caráter foi
que ele classificou, muito sabiamente, de “natureza exata de nossas falhas”.
Geralmente ela tem origem na nossa infância, motivada por certos acontecimentos dos
quais nós fomos vítimas indefesas dada a nossa pouca idade. Às vezes nos lembramos
deles, mas dificilmente conseguimos entender que neles reside a causa da natureza
exata de nossas falhas. Essa é a razão pela qual, praticando o quarto passo, nós
descobrirmos nossos defeitos de caráter e as pessoas que foram vítimas deles, mas nem
sempre descobrimos a causa ou natureza exata de um ou mais deles, quando nós os
possuímos. Pior ainda é quando a lembrança desses acontecimentos está de tal forma
“enterrada” em nosso subconsciente que não há como nós nos lembrar do que
aconteceu conosco que deu origem a natureza exata de nossas falhas. Nos dois casos
reside a razão da dificuldade do quinto passo ser dado integralmente. Sendo assim, o
que pode ser feito para solucionar esse problema? Sintome credenciado para
responder a essa indagação porquanto vivi esse problema e aprendi como solucioná
lo. Dando o quarto passo depareime com dois defeitos de caráter dos quais não
consegui descobrir a natureza exata deles para que me fosse possível dar o quinto: O
ódio figadal que nutria em relação a todas as formas de autoridade e meu sadismo em
relação apenas as mulheres com as quais me relacionava sexualmente. Pressionado
pela necessidade de dar o quinto passo para prosseguir dando os demais a fim de
conseguir me recuperar e me reformular expliquei a meu padrinho o que estava
acontecendo comigo e ele me esclareceu, dizendome: É assim mesmo, Nemezio. Nem
sempre nossos problemas podem ser resolvidos sem o auxilio da medicina
especializada. O seu caso, por exemplo, assim como o de numerosos companheiros e
companheiras, carece do auxílio dela. Procure a fim de resolvêlo. Tenho certeza de
que, com esse auxílio, ele será resolvido e você poderá dar os demais passos a fim de
se reformular e se recuperar plenamente assim como aconteceu comigo. Jamais perca
a sua fé nem a coragem para modificar o que pode ser modificado. O Poder Superior

