C T O – “RESPONSABILIDADE DE TODOS NA RECUPERAÇÃO,
UNIDADE E SERVIÇO”
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Poucos termos têm sido tão difundidos em A. A. na última década
como o termo de Responsabilidade.
Cobrindo um vasto leque de atividades a Responsabilidade em
Alcoólicos Anônimos vai desde a recuperação individual à
recuperação daquele que está sentado ao nosso lado, muitas vezes
sofrendo.
A responsabilidade vai desde o bem estar do Grupo à Unidade de A.
A. como um todo e seu enorme significado para nosso futuro.
A responsabilidade no Serviço vai desde o cafezinho feito com amor
no Grupo até irmão, que na rua nos estende a mão pedindo ajuda,
estabelecendo assim, o princípio de A. A. em ação.
Não há dúvidas entre nós, membros de Alcoólicos Anônimos que
somos renascidos vivendo a cada dia a graça de acordarmos sóbrios
e, sabedores de que não basta agradecermos com palavras ou
pensamentos;
materializamos
nossos
sentimentos
nos
responsabilizando em trabalhar com os Outros assim como fizeram
conosco.
Esta é a melhor forma de solidificarmos nossa sobriedade.
A experiência prática demonstra que nada nos garantirá tanta
imunidade contra o álcool quanto o trabalho intensivo junto a outros

alcoólicos, porém para trabalhar com os outros antes de qualquer
coisa sejamos responsáveis pela nossa recuperação.
Será que em A. A. basta parar de beber?
Diz a experiência que é preciso passar por profundas mudanças
pessoais, o que se obtém através da prática do programa de
crescimento e desenvolvimento espiritual.
Mudar para melhor é uma disposição incansável de aceitar qualquer
responsabilidade que esta mudança implique, pois só damos aos
Outros, aquilo que possuímos.
De tropeços em tropeços, vitórias e quedas, foi construída nossa
experiência que gerou uma série de princípios nos quais nos
apoiamos e nos responsabilizamos para manter a Unidade de A. A.:
somos guardiões das nossas Tradições sabedores de que, cada um
de nós é apenas uma pequena parte de um grande todo.
O clamor dos desejos e ambições interiores tem sido silenciado em
benefício do Grupo expressado em apenas duas palavras: humildade
e responsabilidade e, todo nosso desenvolvimento espiritual pode ser
medido com precisão conforme a adesão a estes magníficos padrões.
Para cumprirmos eficazmente o nosso Terceiro Legado, o Serviço,
nos responsabilizamos também por um mínimo de organização
constituindo o Comitê Trabalhando com os Outros tanto no Grupo
como nos Órgãos de Serviços de A. A.
Baseados na Quinta Tradição: “Cada grupo é animado de um único
propósito primordial – o de transmitir sua mensagem ao alcoólico que
ainda sofre.” E 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 atividade” temos tentado de maneira simples, eficiente e com
muita responsabilidade atingir estes objetivos.
Dia após dia, nós, membros de A. A., mantemos contato com
profissionais das mais variadas áreas da atividade humana. Muitos de
nós visitamos hospitais, clínicas de recuperação para alcoólicos,
presídios ou cadeiras públicas, com o objetivo gratificante da
divulgação de A. A. sempre amparada nas três pilastras:
Recuperação, Unidade e Serviço.
O Comitê Trabalhando com os Outros nos oferece conteúdo e
operacionalidade a estas três dimensões que nos têm levado ao
sonhado “mundo melhor” dos filósofos.
Para que nosso “mundo melhor” continue cada vez melhor e mais
disposto a auxiliar aqueles que precisam de ajuda temos caminhado
com responsabilidade, amor e gratidão, melhorando dia a dia
linguagem do coração para alcançarmos os Outros.
E por fim, somos responsáveis pela vida de Alcoólicos Anônimos!
Somos responsáveis pelo amor a Alcoólicos Anônimos.
Amar A. A. é comprometer-se com A. A.

É fazer parte!
É ser A. A.!
Amar A. A. é protege-la e preservá-la para que ela esteja aqui quando
nossos filhos e netos aqui chegarem.
(Fonte: Relatório da XXXVII Conferência de Serviços Gerais –
páginas: 1179 - 180 – Ano: 2.013)

