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Ano XI – Edição Número 124 – Setembro de 2017

Tiragem Física: 120 exemplares

NOTÍCIAS
70 ANOS DE VIDA – UM MERGULHO NA HISTÓRIA
No último dia 05 de setembro completou-se 70 anos da chegada da irmandade que abraçou
cada um de nós, nos levando á salvação de uma condição que parecia irreversível, e em
homenagem a tão importante data nosso boletim a partir dessa edição trará com riquezas
de pormenores alguns fragmentos dessa, que é a nossa história como movimento em terras
brasileiras. Valerá à pena juntar e manter arquivado essa coletânea que aqui inseriremos.
CICLOS DE ESTUDOS DO LIVRO AZUL
Está chegando a hora! O momento de nos encontrarmos, e o que é mais importante,
reciclamos nosso conhecimento e compartilharmos experiências sobre o primeiro titulo
literário de nossa irmandade. A comissão organizadora está com muito carinho cuidando dos
detalhes finais para nos receber de forma que nossos princípios preconizam. Teremos
expositores ligados ao serviço nacional e ás áreas 33 e área 02. Então, Nos encontramos lá!
SIMPÓSIO NACIONAL PARA PROFISSIONAIS
Nesse importante evento, obtivemos os seguintes números:
Dia 30/08 ‐ A transmissão alcançou 45.019 pessoas, das quais 2.980 pessoas assistiram às
palestras; 258 Inscrições pelo site 55 Inscrições presenciais 169 Participantes.
Dia 31/08 ‐ A transmissão alcançou 20.216 pessoas, das quais 1.828 pessoas assistiram às
palestras; 210 Inscrições pelo site 64 Inscrições presenciais 150 Participantes.
Dia 01/09 ‐ A transmissão alcançou 15.402 pessoas, das quais 1.534 pessoas assistiram às
palestras; 213 Inscrições pelo site 73 Inscrições presenciais 149 Participantes.
Os vídeos do simpósio estão disponíveis na página do “amigo anônimo” na íntegra e
poderão ser assistidos a qualquer momento, sendo assim esses números poderão aumentar
gradativamente. Até o momento, portanto conseguimos alcançar 80.637 pessoas nos três dias
de evento, das quais 6.342 pessoas assistiram as palestras nos três dias.
EM BREVE:
Está sendo coletados depoimentos de companheiros feitos na revista Vivência para ser
lançada a 2ª edição do livreto ”Colcha de Retalhos”, Também está sendo feito estudos do
livreto “Muitos Caminhos Para a Espiritualidade”, aprovado na última conferência.
ESL – NOVA DIRETORIA.
Lembramos aos companheiros que esse ano na assembléia da área 33 em Juiz de Fora será a
vez de escolhermos a nova diretoria do nosso ESL para o próximo Biênio, esperamos poder ver
novos companheiros se prontificando a servir á irmandade.
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A HISTÓRIA DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS - SEU NASCIMENTO E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL
(PARTE I)
Corria o ano de 1945, um membro viajante norte-americano, de nome Bob Valentine, amigo
de Bill W., de passagem pelo Rio de Janeiro, então capital nacional, conhece uma pessoa
também americana (não está totalmente definido se era homem ou mulher), com o nome de
Lynn Goodale. Após uma conversa com Bob Valentine, Lynn encontra a sobriedade.
A Fundação do Alcoólico era a responsável direta pela correspondência de Alcoólicos
Anônimos com a sociedade e o elo entre a correspondência de seus membros. Portanto, Bob
Valentine, de volta aos EUA, em visita à Fundação, passa-lhe o endereço de Lynn, como
possível contato no Brasil.
Prontamente, a secretária da Fundação do Alcoólico escreve-lhe uma carta na qual solicita a
confirmação do contato brasileiro, dizendo-se feliz por poder assinalar um ponto na cidade do
Rio de Janeiro em seu mapa de contatos no exterior. Ao receber essa correspondência, Lynn
responde afirmativamente sobre incluir-se como contato de A.A. no Rio de Janeiro e informa
que sua estada no Brasil seria por pouco tempo. Solicita também algum material
(memorandos, boletins etc.) e diz:
"Há quatro meses evito o primeiro gole; fazendo algo, creio que manterei minha sobriedade
(...) gostaria de ter alguma participação no crescimento de Alcoólicos Anônimos aqui no
Brasil."
A carta de agosto de 1945, assinada por Margareth Burger, então secretária da Fundação do
Alcoólico, não altera muito os acontecimentos, mas marca o final da correspondência e Lynn
Goodale sai de cena. No ano seguinte, a Fundação do Alcoólico recebe a seguinte
correspondência, vinda do Brasil:
"Rio de Janeiro, Brasil, 19 de junho de 1946.
Ao Secretário do A.A. Cosmopolitan Club - Nova Iorque
Prezado Secretário: Há coisa de um mês atrás o remetente desta esteve em seu Escritório e,
antecipadamente prevendo sua mudança aqui para o Rio de Janeiro, solicitou algum contato
com um membro de A.A. Fui gentilmente informado do nome de Lynn Goodale - Av. Almirante
Barroso nº 91, como tal. Lamento informar que devido ao meu precário português, ou pelo
endereço incompleto, fui incapaz de localizar essa pessoa e o auxílio das listas telefônicas
locais também foi insuficiente. Você teria a paciência suficiente (considerando que o correio
aéreo regular consome cerca de 29 valiosos dias na ligação Nova Iorque/Rio de Janeiro) de
fornecer-me instruções suficiente para contatar essa pessoa ou qualquer outro membro de
A.A. no Rio? Obrigado por seu interesse. Herbert L. Daugherty - Rua Gustavo Sampaio nº 86 apto. 402 P.S. Você poderá incluir-me como contato para o futuro?"
Tratava-se de Herbert L., um publicitário norte-americano, sóbrio desde 1945, quando
conheceu Alcoólicos Anônimos em Chicago, que veio ao Rio de Janeiro, juntamente com sua
esposa Elizabeth, para cumprir um contrato de três anos como diretor de arte numa grande
companhia internacional de publicidade. A resposta da Fundação trouxe-lhe o nome de outras
pessoas, Don Newton e Douglas Calders, as quais poderiam ajudá-lo; informou-lhe sobre a
postagem de um "suprimento grátis de literatura" e trouxe-lhe um pedido de abordagem a um
jovem de Recife
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Preocupado em manter sua sobriedade e decidido a começar um Grupo de A.A. no Rio, Herb
(como era conhecido) decide escrever à Fundação, meses depois do último contato, dizendo
não ter encontrado as pessoas indicadas. Nessa carta, datada de 2 de junho de 1947, Herb
também informa que ele e sua esposa já haviam se adaptado bem no Brasil e solicita mais
nomes e endereços de possíveis AAs no Rio.
"Lynn Goodale e Don Newton deixaram o Rio de Janeiro" - diz a correspondência vinda da
Fundação, a qual também traz um pedido preocupado: "Não deixes passar outro ano sem
correspondência" - e informa ao casal o novo endereço de Douglas C.
As cartas entre a Fundação do Alcoólico e Herb continuaram. Na próxima, Herb envia um
cartão constando seu nome e endereço, cadastrando-se oficialmente como contato de A.A.
no Brasil.
Quarenta e sete foi o ano dos acontecimentos que culminaram com o início efetivo de A.A. no
Brasil. No mês de julho, Herb recebeu endereço de outro AA residente no Rio de Janeiro e
alguns panfletos em espanhol e, em outubro, a Fundação expressa sua felicidade pelo início
de um Grupo de A.A. no Brasil. Contudo, há uma lacuna entre a carta de julho e a de outubro.
Foi justamente na época que se inicia o primeiro Grupo.
PRIMEIRO GRUPO DE A.A. NO BRASIL O NÚCLEO DE A.A. DO RIO DE JANEIRO –
"A.A. Rio Nucleus"
5 de setembro, por que?
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
29/8/1950 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.
Na próxima edição: TRABALHO ÁRDUO COM OS OUTROS - CRESCIMENTO DO GRUPO,
GRAÇAS À INTENSA DIVULGAÇÃO e “DEPOIMENTOS EM PRETO E BRANCO”
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ESPAÇO DA CONVENÇÃO
XX Convenção Nacional O Tema será: Anonimato
O Lema será: Base fundamental para o crescimento
Data: 17 a 19 de abril de 2020 na capital do mais Belo Horizonte/MG
Já estão sendo feitos os contatos para a contratação de som, imagem, iluminação, palco,
locação de UTI móvel, suporte geral na área de segurança e outros serviços.
Lembramos que a abertura, momento mágico, está prevista para o Mineirinho na Pampulha
e nossos corações já batem emocionados por imaginarmos esse lindo momento. E você já
fez a sua inscrição? Não deixe para a última hora, e já envie sua contribuição para a
comissão organizadora. O A.A. conta com você, assim como você um dia contou com ele.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR. DRAUZIO VARELLA ENTREVISTA
Não deixe de ler, na Edição n° 169, já em circulação, onde o Dr. Dráuzio Varella fala aos
leitores numa entrevista concedida falando sobre A.A. na nova seção da revista
intitulada: “Entre AAmigos”! O tema “70 anos de apadrinhamento” rendeu relatos que
nos inspiram e apadrinham para levarmos A.A. adiante, onde houver alguém pedindo
ajuda para parar de beber.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20ª REDELA "Reunião de Serviço das Américas"
Evento fundamental para integração da nossa irmandade em nível regional
continental, será de 01 a 05 de outubro de 2017, na cidade São José em Costa
Rica, América Central. A Junaab está nos últimos preparativos. Nossa estrutura
participará com nossos dois custódios Nacionais “Classe B”, que são nossos Delegados à
Reunião de Serviço Mundial e da REDELA. Ficou sob a responsabilidade do Brasil
apresentar
o
tema
de
abertura
e
central
do
evento:
"COMUNICAÇÃO: VITAL PARA UNIR AS AMÉRICAS".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
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
24-09-2017= Reunião do Comitê de área em Juíz de Fora no ESL
29-09-2017= Ciclo do Livro Alcoólicos Anônimos em Viçosa/MG
07-10-2017= 3º Encontro de Grupos em São Lourenço/MG
08-10-2017= Reunião do distrito 07 no grupo Mente Aberta em Ubá
22-10-2017= 2º Encontro com os Veteranos em Ponte Nova 15º CD Área 02
27-10-2017= 14º Encontro com os Veteranos em Cachoeira do Campo

