COMPARTILHANDO OS PASSOS
O amor entre nós AAs. É um sentimento tão divino que muitas vezes foge à nossa
compreensão.
Através deste amor somos movidos a caminhar juntos pela vida levando
compreensão, perdão, tolerância, desapego; dando valor ao que realmente tem
valor, não ficando presos a palavras, gestos, fatos, eventos ou situações
emocionais, pois tudo isto é muito pequeno comparado à grandeza do nosso
espírito, à grandeza da vida que A. A. nos proporciona.
É neste caminhar juntos que fazemos nossa parte amando nossos companheiros
como a nós mesmos, entregando ao Poder Superior nossa vida, nossas situações
conflitantes e dolorosas visualizando sempre nossa grande meta que é tão
somente nosso amadurecimento espiritual.
Existe outra maneira de atingirmos nossa paz interior senão através do amor?
Do dar que não pede recompensa?
Do amor sem nada pedir em troca?
Este amar que vai além...
Nós Aas. Após havermos experimentado um despertar espiritual graças aos
Passos sabemos que há retorno sim, porém do Amor Divino e real que é a alegria
de viver! A verdadeira felicidade está em termos a capacidade de expressar este
amor.
Que o Poder Superior nos conceda a graça de continuarmos na emoção de levar
emoção, reconciliando sentimentos, encurtando distâncias através das palavras,
palavras estas, que vocês nos enviam e que aliviam a dor e o sofrimento
daqueles que ainda não conhecem A. A.

Que a luz que guia o mundo possa também iluminar os seus sonhos.
12º Passo:
“Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes Passos,
procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes
princípios em todas as nossas atividades”.
“O amor que não tem preço”
Sinto prazer em ver uma pessoa sair do atoleiro e evoluir. Sinto gratidão ao dar o
que recebi de graça.
Com sinceridade, levo a mensagem de A. A. por interesse pessoal, uma vez que,
caso não haja ingressantes muitas portas poderão se fechar e, como
conseqüência, ficará mais difícil a manutenção da minha abstinência alcoólica.
Hoje, passados treze anos e seis meses que estou buscando a sobriedade plena
percebi que meu objetivo maior dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos é
ser uma pessoa normal, pois, quando alcoolizado era totalmente insano; o que eu
fazia sob o efeito álcool não era nada normal.
Certa noite estava conversando com um companheiro de grande sabedoria e este
me falava:  enquanto o companheiro tiver dúvida ou não aceitar os Passos, não
tem jeito, não tem futuro na Irmandade, invariavelmente vai voltar ao copo.
Realmente, ele tem razão, como posso experimentar um despertar espiritual se
arrasto comigo alguma dúvida? Para que eu possa transmitir uma mensagem
tenho que ter convicção plena daquilo que estou falando.
Vejamos o outro lado da moeda. Quando vim para a Irmandade, não vim porque
era modismo ou era um local agradável.
Vim porque estava no fundo do poço, perdendo a vida, perdendo a família e a
dignidade.
Vim porque era impotente perante o álcool e porque o álcool havia dominado
totalmente a minha vida.
Vim por acreditar que um Poder Superior a mim mesmo poderia devolverme a
sanidade e, com isso, decidi entregar minha vontade e minha vida aos cuidados
de um Deus Amantíssimo, na forma em que O concebo.
Fiz um minucioso e destemido inventário moral de mim mesmo e admiti perante
Deus e a outro ser humano a natureza real de minhas falhas; estendi as mãos
espalmadas a Deus para que removesse meus defeitos de caráter.
Voltei a Ele, humildemente, para que me livrasse de minhas imperfeições.
Relacionei as pessoas que feri e fiz reparações, sempre que possível e me
propus a continuar fazendo inventários e reparações ao longo de minha vida.

Estes Passos a meu ver são como construir uma casa:  escolher o terreno,
planejar, fazer alicerce, a base, construir as paredes, fazer a laje superior, fazer o
telhado, dar o acabamento e mobiliar.
Com esta casa pronta procurei, através da prece e da meditação, melhorar meu
contato consciente com Deus Amantíssimo, na forma que eu O concebo, rogando
apenas o conhecimento de Sua vontade em relação a mim, para melhor viver
nesta casa que construí.
Agora sim, sinto alegria de viver e quero passar para frente, compartilhar meu
novo modo de vida, dar sem nada pedir em troca porque já recebi tudo!
Após este despertar espiritual, minha vida transformouse muito.
Deixei de ser uma pessoa egoísta e querer tudo somente para mim; deixei de ser
o alvo das atrações; comecei a olhar para os lados e ver as pessoas que sofrem
por causa do alcoolismo, famílias sendo destruídas e passei a compartilhar com
outras pessoas o que é, e para que serve a Irmandade de Alcoólicos Anônimos.
Em nossa Irmandade ocorre algo surpreendente: ela não transforma o pobre em
rico; o analfabeto em literato; o feio em bonito; o velho em jovem e nem dá
remédio, dinheiro, emprego, roupa ou soluciona nossos problemas, mas nos
oferece condições para modificar e melhorar nossa vida!
A. A. é um programa de vida para toda vida; é uma escola que não dá diploma,
mas nos transforma em seres dignos, íntegros, úteis e felizes!.
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