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Alcoólicos Anônimos é uma Irmandade de homens e mulheres
que compartilham suas experiências, forças e esperanças, a fim
de resolver seu problema comum e ajudar outros a se
recuperarem do alcoolismo. Nosso propósito primordial é
mantermo-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a
sobriedade. Como podemos observar no preâmbulo de Alcoólicos
Anônimos, um dos propósitos fundamentais da nossa Irmandade é o
de ajudar a outro alcoólico a alcançar a sobriedade. Portanto, esse é
um objetivo de todos os membros de A. A., não apenas de um seleto
grupo. Com finalidade meramente organizacional, foi instituído um
comitê para executar esta tarefa, mas isso não exime todos os
membros de A. A. da responsabilidade de praticar atividades
relacionadas à prática do nosso Décimo Segundo Passo.
O exercício da Quinta Tradição e do décimo Segundo Passo está
presente em inúmeras atividades que podem ser praticadas por todo e
qualquer membro de A. A.. Receber bem os membros antigos e os
novatos em uma sala de A. A., dando o exemplo com comportamento
amigável e afetuoso é uma maneira de praticar esses princípios.

Manter a sala limpa e acolhedora, fazer o cafezinho, dar um
depoimento sereno, escutar com atenção quando outros
companheiros estiverem falando, entregar um folheto, fazer uma
abordagem, participar de uma reunião de informação ao público,
enfim, são inúmeras atividades para as quais qualquer membro de A.
A. está capacitado a exercer.
Portanto, vamos lá, é hora de escolher a atividade que vamos praticar
nestas atuais vinte e quatro horas de sobriedade que A. A. está nos
garantindo e tendo consciência de que tudo o que fizermos com o
intuito de transmitir a mensagem de A. A. estará reforçando a nossa
própria recuperação e unidade. Companheiro vamos alicerçar o nosso
tripé de sustentação: recuperação, unidade e serviço e assim garantir
infinitas vinte e quatro horas de sobriedade para nós mesmos e para
toda a Irmandade de Alcoólicos Anônimos.
(Fonte: Relatório da XXXVII Conferência de Serviços Gerais –
páginas: 181 – Ano: 2.013)

