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AMAZONAS
“Se o trabalho de campo do CTO do A. A. brasileiro conta com boa e
estável orientação nas respectivas guias, o mesmo não se pode
afirmar de sua parte estrutural, que experimenta significativas
mudanças a cada edição do Manual de Serviço.
O manual aprovado este ano também virá com novidades estruturais.
Parece que a recomendação de instalação de comitê ou comissão
permanece apenas ao Grupo. A respectiva instalação no Comitê de
Área e Comitês de Distritos dependerá da boa vontade e aprovação
de suas consciências coletivas. Um arrefecimento, sem dúvida, em
relação ao modelo anterior.
A nova dinâmica faz sentido, já que ao Grupo cabe principalmente a
transmissão da mensagem aos alcoólicos que ainda sofrem, seja
dentro ou fora de suas dependências, portanto transmissão também a
terceiros supostamente não –alcoólicos, justamente o campo onde
entra o CTO. E parece certo que nenhum trabalho junto à comunidade
trará resultado tão positivos quanto aquele praticado pelo próprio
Grupo em seus arredores. Seja como for, a responsabilidade maior
tende a ficar agora com o Grupo. Vai emplacar? O futuro dirá!
Esta descentralização no trabalho de CTO dos Escritórios de Serviços
Locais, com a responsabilidade de atividades agora espalhadas sobre

os Grupos pode repercutir no conjunto até mais que os prolongados
grandes eventos, tais como entrevistas em TV/rádio, seminário com
os profissionais e outros, cuja realização está predominante e
tradicionalmente mais afeta aos ESLs e Comitês de Área/Setor. Mas é
na ampliação desse espírito de descentralização que se insere a
mensagem do tema desta Conferência: “CTO – Responsabilidade de
todos na Recuperação, Unidade e Serviço”.
Todo membro têm o privilégio de transmissão da mensagem de A. A.
a terceiros, que em trabalho de CTO, quer em trabalho individualizado
– Quinta Tradição e Décimo Segundo Passo, princípios da Irmandade.
Isso tanto integra o processo de recuperação do próprio alcoólico
como colabora para o crescimento de Alcoólicos Anônimos. É um
privilégio mas igualmente necessidade e responsabilidade conforme o
entendimento do membro.
No mais, sabe-se que a Conferência americana-canadense aprovou
faz muitos anos a recomendação, também adotada pelo A. A.
brasileiro, de que a transmissão oral da mensagem externa deveria
restringir-se à narrativa da própria experiência de vida e recuperação
do alcoolismo com informações a respeito de Alcoólicos Anônimos na
linha da Doze Tradições, deixando as demais abordagens correlatas
às pessoas de fora da Irmandade. Dessa forma, ficaram claros os
limites sugeridos aos discursos nos trabalhos de CTO.
Nossos votos são no sentido de que cada membro sinta-se a vontade
quanto à divulgação de Alcoólicos Anônimos junto à sociedade, afinal
este é um privilégio que esta ao alcance de todos.
(Fonte: Relatório da XXXVII Conferência de Serviços Gerais –
páginas: 166 – Ano: 2.013)

