C T O – “RESPONSABILIDADE DE TODOS NA RECUPERAÇÃO,
UNIDADE E SERVIÇO”
ÁREA 20
PARÁ
O Comitê trabalhando com os Outros têm por finalidade organizar,
estruturar, padronizar e facilitar a divulgação da mensagem de A. A.
Nenhum alcoólico poderá ser ajudado por Alcoólicos Anônimos se não
souber que A. A. ou onde poderá encontrá-lo, pois devemos repassar
o máximo de informações a quem, muitas vezes, não tem o mínimo
de conhecimento a respeito de A. A.
O Comitê Trabalhando com os Outros é um dos responsáveis pelo
sucesso do relacionamento entre Alcoólicos Anônimos e a Sociedade,
o que muito tem contribuído para o nosso crescimento como
Irmandade, pois, para que possamos cumprir eficazmente o nosso
Terceiro Legado, necessitamos do mínimo de organização.
Trabalhar com os outros significa dar e receber. Damos o que temos e
recebemos
o
que
merecemos;
significa
também
ação,
responsabilidade, gratidão e amor. Contudo, para sermos bem
sucedidos nessa caminhada, precisamos nos capacitar, sair de dentro
de nos mesmos e partir para a ação, preservando nossos Princípios,
mas abrindo as portas para a comunidade profissional, que tem muito
a contribuir conosco, pois esse entrosamento acaba proporcionando
uma linguagem comum, a Linguagem do Coração e culminando com
o lema “Vida que dá Vida”, muito conhecido dos membros de A. A.;
também proporciona a esses membros, condições de renunciar com
menos dificuldade aos anseios pessoais e pensar mais na Irmandade
como um todo, pois dessa forma o coração de A. A. estará em pleno

funcionamento, ou seja, a mensagem de A. A. estará sendo levada
continuamente a outros alcoólicos.
Assim sendo, aos membros de A. A. cabe a árdua tarefa de preservar
e colocar sempre em evidência o nosso Termo de Responsabilidade:
“Quando qualquer um, seja onde for, estender a mão pedindo
ajuda, quero que a mão de A. A. esteja sempre ali, e por isso: Eu
sou responsável”.
(Fonte: Relatório da XXXVII Conferência de Serviços Gerais –
páginas: 163 – Ano: 2.013)

