ALAGOAS
OS PRINCÍPIOS ACIMA DAS PERSONALIDADES
Ao longo dos anos lutamos contra a ideia de que alguém pudesse nos
mostrar que tínhamos um problema. Achávamos ser os donos de toda
a verdade e o “eu” era o que sempre prevalecia. Em muitas ocasiões
chegamos a dizer “eu sei o que faço”, “eu sou de maior”, “eu pago as
minhas contas e não preciso que ninguém se envolva com a minha
vida ou venha dizer o que eu devo ou não fazer”.
Éramos o personagem principal em todas as coisas que queríamos
fazer, e as opiniões de fora não adiantavam. Mas com o passar do
tempo desistimos de lutar sozinhos, veio admissão. Admitimos ser
impotentes perante o álcool e muitas coisas. Nesse momento entram
em nossa vida os princípios de A. A. e com eles vêm as perguntas:
Por que os princípios estão acima? Por que não podemos aceitar que
alguém pague alguma de nossas dívidas? Por que não podemos filiarse a um projeto semelhante ao nosso? E ainda, por que não podemos
aparecer de frente diante de uma câmera de televisão?
A resposta a essas e outras perguntas vem do fato de que tudo isso
foi tentado, e o que ganhamos com isso foi uma grande experiência
que se Deus quiser permanecerá por muito anos. Portanto, ambições

pessoais não têm lugar diante desse princípios. E a humildade e o
sacrifício são as coisas que prevalecem em prol do bem comum.
Há uma diferença entre “princípios e personalidades”. A experiência já
nos provou que um membro de A. A. é parte integrante de um Grupo,
e o Grupo é uma pequena parte de um todo. O membro como servidor
do Grupo está sempre exposto à consciência coletiva do Grupo, nos
serviços prestados por ele. E assim trabalhando todos unidos em um
só objetivo, essa mensagem chega até aqueles que precisam de A.
A., pois esse é o único objetivo de A. A. e será sempre. Portanto, o
amor ao próximo e o desejo de ver uma Irmandade cada vez
crescendo mais nos faz deixar de lado as nossas vaidade pessoais e
fortalece o alicerce dos nossos princípios. A. A. se consolidou quando
os Três Legados foram concretizados.
Trabalhamos em nossas vidas os Legados da Recuperação e
Unidade, mas faltava algo mais. Daí, em 1955, foram concluídos os
Legados de Serviços. Assim sendo, o membro é uma partícula de um
todo e não deveria nunca estar acima. O todo, sim! Deve sempre vir
em primeiro lugar. Na Segunda Tradição, Bill expressa uma coisa
magnífica. Quando o proprietário de um hospital sugeriu que ele
trabalhasse ali como terapeuta, tendo assim parte nos lucros, Bill, sem
dar o sim definitivo, levou o assunto para a consciência de Grupo, e o
Grupo mostrou a Bill que se caso ele aceitasse aquela proposta, tudo
que tinha construído poderia desabar. E assim, Bill concluiu que o
Grupo tinha razão, e eu não; a voz do metrô não era a voz de Deus,
aqui estava a verdadeira voz saindo de dentro dos meus amigos. Eu
ouvi, e graças a Deus – obedeci.
Que Deus nos conceda mais 24 horas de sobriedade.
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