“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”
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Dilema dos recém-chegados com relação
ao Segundo Passo que está relacionado à
fé, ou falta a da fé.
Três situações distintas de pessoas que normalmente chegam a
Alcoólicos Anônimos:
Os ateus – que se recusam a acreditar em Deus – segundo o
dicionário ateu é quem não crê em Deus ou em qualquer “ser
superior”.
Os Agnósticos – que não conseguem acreditar em Deus – a
palavra agnóstico significa essencialmente “sem conhecimento”
está ligado à doutrina do agnosticismo que é a crença de que a
existência de Deus é impossível de ser conhecida ou provada.
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.
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Temos aqui também situações distintas:

Aqueles que se deixaram levar pela indiferença.
Aqueles que estão cheios de autossuficiência
“intelectual” e que se afastaram de uma vez.
Aqueles que desenvolveram um preconceito
contra a religião.
Aqueles que se encontram em plena rebelião
porque Deus não satisfez suas exigências.
Aqueles que, ainda que repletos de fé, mas não
conseguem parar de beber.
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Com relação ao acreditar o
Segundo Passo tem três
afirmações:
Alcoólicos Anônimos não exige que você
acredite em coisa alguma. Todos os Doze
Passos são apenas sugestões;
Para alcançar a sobriedade e manter-se
sóbrio, não é preciso aceitar todo o
Segundo Passo de uma vez;
A única coisa que você realmente precisa é
ter a mente aberta.
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Sanidade
Qualidade de são, de quem tem boa
saúde, sensatez ou integridade.
Normalidade:
físico.
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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.
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