C T O – “RESPONSABILIDADE DE TODOS NA RECUPERAÇÃO,
UNIDADE E SERVIÇO”
ÁREA 11
AMAPÁ
CONCEITO:
“Nosso Décimo Segundo Passo, que transmite a mensagem, é o
serviço básico que a irmandade de Alcoólicos Anônimos oferece, é o
nosso principal objetivo e a razão primordial de nossa existência.
Portanto A. A. é mais do que um conjunto de princípios; é uma
sociedade de alcoólicos em ação.”
A IMPORTÂNCIA DE TRANSMITIR A MENSAGEM – Lembremos que
a uma pequena diferença entre; levar a mensagem e transmitir a
mensagem; nossa quinta tradição e décimo segundo passo, falam
claramente em transmitir a mensagem, razão básica da existência de
nossa irmandade. A importância é tão grande que nós membros de A.
A. a ela somos conduzidos em três momentos distintos.
Primeiramente por um compromisso individual consagrado no décimo
segundo 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.”
Este compromisso trás como base, enfoque principal a recuperação,
despertar espiritual através da prática do programa de recuperação de

12 passos em nossa vida. Em segundo momento somos levados a um
compromisso através da unidade, , que nos diz, “Da unidade depende
as nossas vidas e as vidas dos que ainda estão por chegar.”
Lembremos que a unidade é uma força espiritual que emana da
pratica das tradições individualmente e coletivamente, passaremos
então a compreender o nosso único propósito primordial consagrado
na quinta tradição, ai então começaremos a aprender a ser servos,
saberemos que através do servir ao próximo e a Deus seremos
conduzidos à liderança e estaremos em terceiro momento, “O
SERVIÇO” realizaremos um serviço de qualidade, não porque falamos
mais alto, porque somos destaques, somos conhecedores etc.
Realizaremos os serviços porque buscamos dentro de nossas
possibilidades a obediência dos princípios espirituais em nossa
própria vida, e isto fará a diferença entre o progresso ou infortúnio, às
vezes entre a vida e a morte. Sem que haja recuperação através dos
12 passos, não haverá submissão das tradições, então não haverá
unidade e sem unidade não haverá um serviço de qualidade a
reabilitação e recuperação do alcoólatra que ainda sofre. Bill W. no
livrete as “Tradições de A. A. como se desenvolveram.” Nos faz o
seguinte relato, “Lembremos que sem unidade, muito pouco
poderemos fazer por aqueles que nos batem a porta.”
Mas o que entendemos por UNIDADE? Unidade dentro do grupo ou
órgão de serviços de A. A. é o conhecimento e a boa prática que os
membros desse grupo ou órgão de serviços possam ter dos princípios
tradicionais (tradições) ou o conjunto de princípios (passos, tradições
e conceitos) procedimentos e condutas que dão como resultado a
sobrevivência e organização de um grupo ou órgão de serviço dentro
de uma cidade, município, estado ou comunidade.
Lembremos que o CTO, o trabalho com os outros, especialmente o
trabalho com a comunidade profissional, surge da prática das
tradições no grupo. Posso dizer que é ineficaz um trabalho de CTO na
comunidade com os Profissionais realizado por iniciativa particular, o
que serve para o trabalho com médicos, psicólogos, clérigos, etc., é a
partir da perspectiva do grupo ou órgão de serviço, da sua
necessidade, do seu plano de trabalho. Para cumprirmos com o
objetivo primordial “transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda
sofre” é imprescindível que compartilhemos o conhecimento da
solução para o alcoolismo, que temos encontrado em A. A., a aqueles
que, por profissão, estão em contato direto e próximo com os que
sofrem dessa enfermidade.
Esta aproximação deve ser realizada respeitando o anonimato, pondo
em evidência a atração e não a promoção, é dando ênfase aos
princípios espirituais que tem permitido a recuperação e não as
pessoas que se tem recuperado. Assim, evitamos o personalismo que
podem surgir no contato com os profissionais. Para maior eficácia do

trabalho com os outros, se deve ter presente que a única autoridade
no grupo é um Deus amantíssimo, tal como se expressa na
consciência do grupo.
Podemos dizer que o trabalho de C T O com a comunidade e
profissionais só será eficaz na medida em que surja com a prática das
tradições e na prática das tradições. Em suma, o trabalho com os
outros é uma manifestação da unidade do grupo ou organismo de
serviço e ao mesmo tempo é uma ferramenta para o aprofundamento
dessa unidade. Sem praticar as tradições não trabalho com os outros
eficaz, e o trabalho eficiente com os outros fortalece a unidade do
grupo.
Finalizando este assunto, lembremos as palavras de Bill W. no livro A.
A. Atinge a Maioridade, página 125.
À recuperação, onde tudo se baseia e da qual tudo depende em A. A.
o segundo legado a UNIDADE, que possamos refletir seu enorme
significado para nosso futuro. E por fim o terceiro legado os
SERVIÇOS de A. A. que possam a RECUPERAÇÃO, UNIDADE E
SERVIÇO, razão pela qual foi formada nossa irmandade, com a
proteção de DEUS possa estar sempre ao seu comando, por tanto
tempo quanto ELE queira usar a irmandade em benefício da
humanidade, e que cada um de nós possamos refletir nesta oração
contida no livro de Alcoólicos Anônimos pagina... DEUS ofereço-me a
TI, para que o SENHOR construa através de mim FAÇAS de mim
como QUISERDES, liberta-me da escravidão do ORGULHO e do
EGOISMO para que eu possa cumprir melhor a TUA VONTADE,
remove as minhas DIFICULDADES, para que a VITÓRIA sobre elas
sirvam de TESTEMUNHO diante daqueles a quem ajudarei, do teu
PODER, do teu AMOR e do teu MODO de VIDA, que eu possa
sempre OBEDECER a TUA VONTADE, AMÉM.
(Fonte: Relatório da XXXVII Conferência de Serviços Gerais –
páginas: 147 – 148 – Ano: 2.013)

