ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRUPO MENTE ABERTA
15º ENCONTRO DE AAs

Apresentação, agradecimento, Grupo Base.
Conhecer, entender e praticar
Manter dentro do Tema (trazendo o meu entendimento e a minha
experiência)
“O que objetivamente nos sugere o Segundo Passo e como se dá a Aplicação do Mesmo”
“Viemos a acreditar que um Poder Superior a nós mesmos poderia devolver-nos à sanidade”
Dilema dos recém-chegados com relação ao segundo passo que está relacionado à FÉ, ou falta a
da fé.
Três (03) situação distintas de pessoas que normalmente chegam a A.A.
1- Os ateus – que se recusam a acreditar em Deus – segundo o dicionário ateu é quem não
crê em Deus ou em qualquer “ ser superior”. ateu Ed (Terceira Tradição) NÃO CRER
2- Os Agnósticos – que não conseguem acreditar em Deus – a palavra agnóstico significa
essencialmente “sem conhecimento” está ligado a doutrina do agnosticismo que é a
crença de que a existência de Deus é impossível de ser conhecida ou provada. SE
VOCE ME PROVAR EU ACREDITO
3- Os que já acreditaram em Deus, mas perderam a confiança (fé). Crente é uma palavra
com origem no termo latino credens que significa que crê. Neste caso eles poderão ter
mais dificuldade em aceitar A.A. (FÉ) do que aqueles que nunca a tiveram;
experimentaram viver com fé e sem fé. JÁ ACREDITOU, PERDERAM A FÉ
Temos aqui também situações distintas:

1- Aqueles que se deixaram levar pela indiferença. excesso de confiança, tudo
correndo bem, êxito material, “ estamos ganhando o jogo da vida”
2- Aqueles que estão cheios de autossuficiência “intelectual” e que afastaram de uma vez.
inteligentes demais para o seu próprio bem. O deus do intelecto substituía o
Deus dos pais.
3- Aqueles que desenvolveram um preconceito contra a religião. estavam desenganados
com a religião, decepcionados com a moralidade dos religiosos/lideranças
(hipocrisia)
4- Aqueles que se encontram em plena rebelião porque Deus não satisfez suas exigências.
Seus pedidos/necessidades não foram atendidos (material ou pessoal – “Perda
de ente querido”)
5- Aqueles que, ainda que repletos de fé, mas não conseguem para de beber. – faz
promessas e mais promessas para não beber, implora a Deus sem êxito. R: Não
seria a qualidade da fé e não a quantidade da pratica religiosa.
Sugiro ler o artigo que Bill W. escreveu para a grapevine, abril 1961 “Deus como
Nós O Concebemos: O Dilema da falta de fé” – Livro: Linguagem do Coração pag.
276

Com relação ao acreditar o Segundo Passo tem três afirmações:
1- Alcoólicos Anônimos não exige que você acredite em coisa alguma. Todos os Doze
Passos são apenas sugestões;
2- Para alcançar a sobriedade e manter-se sóbrio, não é preciso aceitar todo o Segundo
Passo de uma vez;
3- A única coisa que você realmente precisa é ter a mente aberta.
Sanidade: Qualidade de são, de quem tem boa saúde, sensatez ou integridade. Normalidade:
equilíbrio mental ou físico.

Como eu chequei... Sem fé, havia perdido, apesar de uma formação cristã na infância e
adolescência, (Grupo de Jovens Cristão – AJC), com dezoito anos consegui um bom
emprego estatal, logo depois casei (indiferença); fiz faculdade (autossufiencia

intelectual); afastei de fez quando comecei a refletir sobre as religiões e sua
liderança (preconceito); mas foi com perda de uma filha que revolta com Deus me
dominou (rebelião) assim eu chequei no grupo de A.A. O que aconteceu naquela
noite (o despertar) e a partir daí: acreditei naqueles companheiros, conhecia a
bebida(álcool) como eu, mas eles estavam sóbrios, limpos, alegres e eu não, eu então
racionalizei (utilizei a logica) isto de imediato, ( método da substituição – o grupo

como o meu Poder Superior) o grupo me deu o eu precisa naquele momento, me
aceitou e eu fiquei.... HONESTIDADE, BOA VONTADE E MENTE ABERTA

A verdadeira humildade e a mente aberta poderão nos conduzir à fé, (...). Portanto, o Segundo
Passo é o ponto de convergência (reagrupamento) para todos nós. Sejamos agnósticos, ateus ou
ex-crentes podemos nos AGRUPAR neste Passo.

