C T O – “RESPONSABILIDADE DE TODOS NA RECUPERAÇÃO,
UNIDADE E SERVIÇO”
ÁREA 10
SERGIPE
“Nenhum de nós estaria aqui, se alguém no tivesse tido tempo para
explicar-nos alguma coisa, para nos dar umas tapinhas nas costas,
para levar-nos a uma ou duas reuniões, para fazer numerosos atos de
bondade e consciência em nosso favor” (última mensagem de Dr. Bob
S. proferida na Primeira Convenção Internacional de A. A., em
Cleveland, Ohio, em 03 de Julho de 1950).
A mensagem salvadora de A. A. chegou até nós, a vida espiritual
renasceu. Encontramos harmonia com nós mesmos, com nossos
irmãos e com DEUS. Temos realizado, pela Graça de DEUS a
RECUPERAÇÃO que agora nos permite viver e amar de novo. Agora,
há um lugar no mundo para nós. Conhecer mas que nós.
Conhecemos que nós, sozinhos, não podemos fazer coisa alguma
sem a ajuda de DEUS. O verdadeiro companheirismo, harmonia e
amor, fortificados pelo conhecimento claro e práticas correias, são as
únicas respostas.
Diante dessa amplitude de massas humanas, precisamos da força
espiritual alcançada ao praticarmos os Doze Passos de A. A. E,
quando crescemos espiritualmente dentro do Grupo de A. A. e em
todas as nossas atividades, já somos responsáveis para assumirmos
outras responsabilidades de forma que os novos caminhos nos levem

a outras pessoas que lideram as classes sociais e profissionais nas
fronteiras ilimitadas de nossas ações, com a finalidade de dar o que
temos hoje: sobriedade, serenidade, UNIDADE e serviço ativo, pois é
dando que se recebe.
Por que será que o A. A. nos pede para levar sua mensagem ao
alcoólico que ainda sofre? Porque será que os nossos cofundadores
deram tanta importância ao fato de que sua mensagem deva atingir
ao alcoólico que ainda sofre?
PRIMEIRO: “para assegurar nossa imunidade contra o álcool”;
SEGUNDO: “porque ao praticarmos os princípios de Alcoólicos
Anônimos nossa vida tomará novo sentido”.
Aprendemos em A. A. que os Doze Passos são para a nossa
recuperação individual, e as Doze Tradições, para vivermos em
unidade em nossos grupos.
No entanto, para a preservação da UNIDADE se faz necessário
formar no Grupo e nos Órgãos de Serviços, o CTO – COMITÊ
TRABALHANDO com os OUTROS.
O CTO é a forma unificada dos conhecimentos alcançados por todos
nós através dos Doze Passos e das Doze Tradições. Desse trabalho
organizado, uniformizado e ativo entre os companheiros prontificados
não temos dúvidas que estaremos levando a Mensagem de A. A. às
mais diversificadas classes de líderes profissionais, eméritos
organizadores de uma sociedade evolutiva e desenvolvimentista.
O SERVIÇO em A. A. permite ao membro da Irmandade se manter
espiritualmente ativo e daí – como é doando que se recebe – se
manter sóbrio e bem. O Serviço tem Doze Conceitos que norteiam
toda a Estrutura de A. A. e nos enveredam para um trabalho eficaz de
nossa organização interna. O CTO é o Serviço mais organizado de A.
A. para alcançarmos as classes profissionais que se agrupam
quadros e que são portadores da doença do alcoolismo e precisam de
nossa ajuda. Atentemos, por exemplo, para o nosso Termo de
Responsabilidade: “Quando qualquer um, seja onde for, estendera
mão pedindo ajuda, quero que a mão de A. A. esteja sempre ali. E
para isto: Eu sou responsável. Portanto, é responsabilidade de
todos nós conquistarmos a Recuperação contínua, mantermos
firmemente unificados para nos mantermos vivos, pois, é dessa
Unidade que dependem as nossas vidas e as daqueles que ainda
estão sofrendo por chegar em nossa Irmandade.
É nossa Responsabilidade de estender a mão ao alcoólico sofredor,
vendo-o emergir do fundo do poço. É levar aos outros a sobriedade
que foi depositada em nós. É lembrar que a satisfação espiritual do
SERVIÇO está relacionado ao despertar espiritual do Décimo
Segundo Passo. SERVIÇO é amor em ação, vontade sincera de ver
nossos irmãos sofredores alcançarem uma oportunidade de uma vida
nova sem o álcool.

Permitam-nos encerrar este pretenso trabalho com os parágrafos
finais do capítulo VII – TRABALHANDO COM OS OUTROS DO
LIVRO AZUL.
“Sua função é estar no lugar onde melhor possa ser útil aos
outros; portanto nunca hesite em ir a algum lugar, se ali pode ser
útil. Não deve titubear em visitar o recanto mais sórdido do
mundo nestas condições. Fique nas primeira filas da vida com
estes motivos e Deus o manterá ileso”.
(Fonte: Relatório da XXXVII Conferência de Serviços Gerais –
páginas: 145 – 146 – Ano: 2.013)

