C T O – “RESPONSABILIDADE DE TODOS NA RECUPERAÇÃO,
UNIDADE E SERVIÇO”
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ALAGOAS
Há agora “propósitos comuns”, “entrega”, “preces”, “contato
consciente”, coisas estranhas e desconhecidas de nós, bêbados, e se
não estranhas e desconhecidas, soterradas nos escombros de nossa
tenebrosa vivência. Nosso “contato com Deus” resumia-se ao choro
convulso às lamúrias insípidas, às imprecações, às recriminações
pelas “injustiças” que nos estavam sendo impingidas. Não admitíamos
a entrega, a aceitação e, principalmente, a grande, imensa e
intransferível responsabilidade que tínhamos por nossos infortúnios e
nossas dores. E ainda (e como isso dói!) da eterna responsabilidade
que tínhamos e temos pelo sofrimento que causamos às pessoas em
geral e em particular às pessoas que mais nos amavam, que mais nos
queriam, que mais se consumiam por nós. Na senda da recuperação
começamos a enxergar tudo isso e disso temos a exata compreensão.
E como nos recuperamos pela partilha de sentimentos e propósitos
começamos a ter propósitos e sentimentos comuns, objetivos
comuns. Dessa comunhão nasceu o segundo legado de A. A.:
Unidade. Agora que juntos estamos em recuperação e juntos
acalentamos sonhos comuns, não estamos mais sozinhos ou, como

diz um velho e bom companheiro que conheço, “agora tenho para
onde ir”.
E aí, como todo apressadinho pensamos: resolvi meu problema e
pronto. Nos meios rurais onde me criei conheci um provérbio muito
interessante mas seguramente contrário a minha nova maneira de
pensar e viver: “comendo eu e meu cavalo alazão o resto que se
dane”. Não é esse o mandamento da irmandade. Palmilhando a
estrada chegamos aos 12º Passo e descobrimos nesse patamar que
a instituição precisa disseminar a ideia, levar a mensagem, colocar-se
ao lado do sofredor, abrir caminhos. E nos conscientizamos de que
essa missão não pode ser desempenhada pela irmandade mas pelos
irmãos. Não cabe ao Grupo transmitir a mensagem mas a nós,
membros do grupo. Não podemos esperar pelo Custódio, pelo
presidente da Junta, nem pelo MCA, nem pelo MCD nem pelo RSG
ou Coordenador do Grupo. Devemos Esperar em Deus mas não
esperar por Deus para transmitir a mensagem, trazer “aquele”. A
obrigação é de cada um e da chegada de mais um depende a
permanência dos que já chegaram porque já se disse que ninguém
pode ser feliz sozinho. Descobrimos o Terceiro Legado, o Serviço. O
serviço na sua acepção maior de servir, de fazer, de construir, de doar
e doar-se, de dar de si e dar a si mesmo pela causa, pelo próximo,
pelo outro, pelo vizinho, pelo parente, pelo amigo, pelo inimigo e pelo
desconhecido. Precisamos ver naquela criatura não um bêbado mas
uma pessoa que está bêbada, como também estivemos e de cujo
estado doentio saímos pela mão de alguém ou pela misericórdia de
um Poder Superior que guiou aquela mão em direção a nós.
Trabalhar com os outros e para os outros, eis o caminho que nos leva
aos Três Legados e, por consequência, à sobriedade e à vida plena.
(Fonte: Relatório da XXXVII Conferência de Serviços Gerais –
páginas: 162 – Ano: 2.013)

