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NOTICIAS:
OBRIGADO JUAREZ B.
Obrigado companheiro Juarez B. você foi o AA número um em Ubá, você foi o inicio de
tudo, você sempre apoiou o avanço e a pesquisa literária como sendo de extrema
utilidade para o futuro da irmandade em Ubá.
Nesse ano completamos 40 anos com oito grupos na cidade e mais dois nos distritos e na
manhã de domingo 19 de maio te homenageamos e pudemos te abraçar e te dizer
pessoalmente OBRIGADO. Só não havíamos combinado que esse evento seria a
despedida assim tão rápida.
Muito Obrigado Juarez por ter tido aquele entusiasmo no inicio pra se dirigir a Juiz de
Fora de ônibus por mais de duas horas ás vezes com dinheiro emprestado ou doado
para conseguir a sobriedade e repartir-la com cada um de nós
Muito Obrigado Juarez Bitencour, Alcoólicos Anônimos Funciona, Bendito buraco na
linha do trem onde caíste um dia e dele saíste erguido e erguendo os fundamentos dessa
obra na cidade de Ubá que mais tarde veio a apadrinhar a chegada de A.A. na região.
Você partiu, deixou saudades e assim como Dr Bob o seu elo nessa corrente jamais se
rompeu.
MUITO OBRIGADO JUAREZ SUA PERSISTÊNCIA NOS TROUXE Á VIDA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA

14/09/2013=21 ANOS GRUPO 24 DE SETEMBRO DE CATAGUASES
DE 27 A 29/09/13= INTERAREAS REGIAO SUDESTE EM B. HORIZONTE
4-5-6/10/13= CICLO DAS DOZE TRADIÇÕES EM UBÁ DISTRITO 08 – ÁREA 33
12/10/2013= 1º ENCONTRO DE INTERCÂMBIO UBÁ X RIO DE JANEIRO
19 E 20/10/2013= 10º ENCONTRO EM S. JOÃO DEL REY
25 A 27/10/2013= 10º ENCONTRO COM OS VETERANOS EM CACH. DO CAMPO
26/10/2013= PALESTRA MÉDICA EM TOCANTINS
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08/09/2013= 9º ENCONTRO DE CTO ÁREA 02 BELO HORIZONTE
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07/09/2013= REUNIÃO DO DISTRITO A.A. GR RENASCER RIO POMBA

TESTE SEUS CONHECIMENTOS:
1) Se não fosse por Bill o livro “Alcoólicos Anônimos” não teria sido escrito mas se
não fosse por outro companheiro ele não seria publicado, Quem foi o sócio de Bill na
Works Publishing?
2)Que famoso inventor convidou Bill para trabalhar com ele?
3)Quem foi um dos primeiros médicos membro de A.A. cujo padrinho fora um
açougueiro?
Respostas na página 04

Deus Tem compromisso, com aquele que tem compromisso com Ele!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------E VOCÊ, JÁ FEZ A ASSINATURA DA REVISTA VIVÊNCIA?
SEU GRUPO É ASSINANTE DA REVISTA VIVÊNCIA?
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Na minha visão, quando começamos a participar só de meia reunião, podemos está
correndo sérios riscos espirituais. Posso cair naquela situação de receber pelo que
faço, como se fosse um empreiteiro. Receber meu pagamento pela medição de serviço
que fiz. Já pensou se o PODER SUPERIOR me abençoar pelas metades? Eu nunca
troquei bênçãos com o mestre. Mas ele tem me abençoado muito além do que mereço.
Mas, tenho me dedicado com todas as minhas forças para servir com alegria nos
trabalhos desta maravilhosa irmandade do espírito. Desde 1995, dificilmente falto a
uma reunião ao meu grupo base. Eu preciso do meu grupo base, é ali que eu
compartilho as minhas experiências como servidor e como um alcoólico que deseja a
cada dia encontrar um caminho que me leva a uma sobriedade feliz, e momentos de
intensa serenidade. Só que muitos que estão em nossa irmandade, ainda não tiveram
o despertar espiritual, para entender a importância de estar na sala de reunião para
compartilhar este momento único com aqueles que estão chegando. Dr. Bob dizia que
os que procedem desta maneira ainda estão muito doentes. Então prosseguiremos em
nossa caminhada, fazendo a nossa parte, falando o que sentimos, e só o tempo dirá
para eles o porquê certamente ainda tem saudades dos dias de bebedeiras. Colhemos
justamente aquilo que plantamos. Tem muitos membros degustando um belo cacho
de uvas, enquanto tem alguns comendo e sofrendo com o amargo do jiló. Fazer o que
companheiros? Nós conhecemos muito bem a parábola das virgens prudentes e das
virgens loucas. Companheiros, muita paz na jornada, não estaremos sozinhos, disto
tenho certeza." Um forte abraço.
Companheiro Farias (Belo Horizonte)
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INQUIETANDO CONSCIÊNCIAS E DESPERTANDO REFLEXÕES
Muita Reunião, Muita Chance, Pouca Reunião, Pouca Chance, Nenhuma reunião,
Nenhuma chance!

“FIQUE POR DENTRO”
CONVENÇÃO NACIONAL
A convenção é uma ótima oportunidade de divulgação da irmandade a nível nacional,
a próxima ocorrerá em 2016 nos dias 21-22-23 de abril em Maceió/AL a comissão
orienta que as inscrições para ajudar no custeio do evento serão no valor de R$ 45,00
e devem serem feitas junto aos ESLs . A área 33 conta com os companheiros Lusmar e
Joãozinho á frente da comissão especial da convenção.
NOVO ITEM LITERARIO
Em breve teremos a disposição mais um item literário “Sobriedade Emocional - A
próxima fronteira” falta apenas a licença para a sua impressão e distribuição aos
ESLs
ORIENTAÇÃO DA JUNAAB
A reprodução da nossa literatura por meio de impressão e ou Xerox além de ser ilegal
é prejudicial aos serviços da irmandade, pois os escritórios basicamente sobrevivem
financeiramente da venda dos itens literários. (Sem contar a questão ética e moral se
utilizar de um programa que requer honestidade pirateando seus livros seja de
qualquer forma realmente é no mínimo para ser revisto não acham?)
1º ENCONTRO DE INTERCÂMBIO DOS GRUPOS MENTE ABERTA DE UBÁ
E REUNIDOS DA ESTRADA DO CABUÇU – RIO DE JANEIRO/RJ
O programa já está fechado e iniciamos a fase da divulgação do evento, já temos mais
de dez companheiros na relação dos que irão viajar conosco, assim sendo pedimos
aqueles que desejam ir e que ainda não deram o nome e o documento à comissão que o
façam o mais rápido para fecharmos com a empresa de transporte. A caravana sairá
ás 02:00 horas do dia 12/10 de Ubá e retornará na manhã de domingo dia 13.Valor da
passagem será de R$ 65,00

66 ANOS DE BRASIL
05 de Setembro de 1947 a 05 de Setembro de 2013 – Parabéns a Todos Nós! Parabéns
a Alcoólicos Anônimos, Até Quando Ele precisar de nós!
AL-ANON EM TOCANTINS
Aconteceu na noite de sábado com ótima participação da comunidade de
Tocantins/MG uma Informação sobre a irmandade de Alanon. Quem brilhantemente
nos prestou os serviços foi o Grupo da cidade de Cataguases Muito Obrigado as
companheiras do grupo e parabéns ao grupo Renovação de Vida pela divulgação.
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VÍDEO REUNIÃO
O grupo Mente Aberta continua todos os domingo ás 9:30 horas apresentando
temáticas ocorridas em cachoeira do Campo no Encontro com os Veteranos através
dos DVDs, esperamos por vocês!

3

ESTÁ NO AR!
Quinta feira 22 de agosto de 2013 ás 21h30min ocorreu o encontro inaugural da sala
virtual da área 33 participaram nessa ocasião nove companheiros (as) o distrito 07
estava representado pelo nosso secretário. Quem tiver computador ligado a internet e
desejar apadrinhamento para acessar a sala basta nos procurar.

TESTE SEUS CONHECIMENTOS (RESPOSTAS)
1)(Bill)Enquanto eu estava ainda recordando os velhos tempos em Nova Yorque os
nomes de muitos dos meus amigos alcoólicos surgiam em minha mente. Lembrei-me
de Henry P. meu sócio na Work Publishing e no empreendimento do livro.
“Alcoólicos Anônimos Atinge a Maioridade” página 15
2)Bill recebeu uma carta pessoal de Thomas Edison convidando-o a trabalhar nos
laboratórios como pesquisador no departamento de acústica.
“Levar Adiante” página 70
3)O Dr. Earle M declarou categoricamente na convenção de St Louis que apesar de
seu conhecimento médico incluindo a psiquiatria ele tinha sido obrigado a aprender
humildemente seus princípios de A.A. de um açougueiro.Assim confirmou o que o Dr.
Harry Tiebout nos tinha dito a respeito da necessidade de reduzir o ego vaidoso do
alcoólico antes de entrar em A.A. e mesmo depois.
“Alcoólicos Anônimos Atinge a Maioridade” páginas 03 e 04
SETEMBRO MÊS DO APADRINHAMENTO
VOCÊ TEM TEMPO?
...para um abraço naquele que vem pela primeira vez?
... para uma palavra com ele durante o café?
... para ouvi-lo alguns instantes após a Reunião?
...para dizer-lhe: "Foi bom você ter vindo", ou "continue voltando", antes de ir
embora?
... para chegar alguns minutos antes, nos próximos dias, e ter um bate papo com ele?
... para ouvir suas dúvidas quanto ao Programa?
... de abrir um livro e mostrar-lhe algo que o ajudará em sua caminhada?
... de acompanhá-lo em diversas reuniões no Grupo ou em outros Grupos?

.. de comentar com ele sobre a necessidade das Doze Tradições para a sobrevivência
do Grupo e de A.A. como um todo?
... de falar-lhe sobre nossos Serviços e, quando ele estiver preparado e quiser,
apadrinhá-lo no encargo que ele escolher? Você tem tempo?
Vivência n° 40 – Março/Abril 1996

Os trechos da literatura contidos nesse boletim informativo citam a fonte e
visam incentivar a leitura e a aquisição de nossos itens literários.
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...de trocar idéias sobre a importância dos Doze Passos na recuperação?

