C T O – “RESPONSABILIDADE DE TODOS NA RECUPERAÇÃO,
UNIDADE E SERVIÇO”
ÁREA 01
RIO DE JANEIRO
Quando qualquer um, seja onde for, estender a mão pedido ajuda,
quero que a mão de A. A. esteja sempre ali. E por isto; Eu sou
responsável.
Dias após dias, nós, membros de A. A. mantemos contato com
profissionais das mais variadas área das atividades humana.
Invariavelmente, somos compelidos a divulgar nossa mensagem, seja
nas mídias ou em cartazes e panfletos. Muitos de nós visitamos
hospitais, clínicas de recuperação para alcoólicos, presídios ou
cadeias públicas, com o objetivo gratificante de divulgação de nossas
mensagens.
Estes fatores nos mostram claramente qual será nossa próxima
responsabilidade; a e apadrinhar inteligente e carinhosamente a cada
homem e a cada mulher que recorra a nós procurando ajuda. O
empenho e o amor com os quais nos coloquemos a realizar essa
tarefa, individualmente ou coletivamente, terão uma importância
decisiva. Além do mais, e a forma mais acertada de expressar nosso
agradecimento por tudo o que nos foi dado a todos nós.
Nenhum alcoólico poderá ser ajudado por Alcoólicos Anônimos se não
souber que A. A. existe ou onde poderá encontra-lo.

A mensagem poderá ser levada a muitos outros alcoólicos, através de
artigos publicados em jornais e revistas, pelos programas de rádio e
televisão, e pela internet.
O CTO “Comitê trabalhando com os outros” é responsável pelo
sucesso do relacionamento entre Alcoólicos Anônimos e a sociedade,
no âmbito de sua atuação, o que muito contribui para o crescimento
dos Grupos de A. A., principalmente, se mostrado de forma clara e
precisa o que A. A. oferece, para que a mensagem chegue até os
alcoólicos.
Outro aspecto considerado primordial nos trabalhos do CTO é
estabelecido do que chamaremos de “estratégia de comunicação
interna” cuja função principal é aumentar o conhecimento dos
integrantes dos Grupos sobre o programa de recuperação de
Alcoólicos.
Todos nós sabemos da grande importância do conhecimento dos
Doze Passos, Doze Tradições e Doze Conceitos, pedras
fundamentais de nossa filosofia de atuação, para a recuperação
individual e coletiva e para a divulgação da mensagem de A. A.
Neste mesmo momento, está se criando uma nova e mais numerosa
geração de bêbados. Diante das enormidades desta situação, existirá
algum de nós que se contente em dizer: “Bom companheiros, aqui
estamos, esperamos que fiquem sabendo sobre o nosso respeito e
venham nos visitar. Se acontecer de virem, talvez possamos lhe dar
uma mão”.
Portanto, transmitir a mensagem a outro alcoólico é de
responsabilidade de todos os membros. Que seja no Grupo ou na sua
comunidade.
Fonte: Guias do CTO; A Linguagem do Coração; Doze Passos e
Doze Tradições.
(Fonte: Relatório da XXXVII Conferência de Serviços Gerais –
páginas: 122 – Ano: 2.013)

