SERGIPE
OS PRINCÍPIOS ACIMA DAS PERSONALIDADES
Quanto mais A. A. se agarra a seu objetivo primordial, maior sua
influência proveitosa em todos os lugares.
Quando o homem coloca a personalidade em evidência é fácil, tão
fácil quanto ingerir a água para matar a sede ou o alimento para
saciar a fome. Muitos de nós, por instinto, temos a natural tendência
de modificar os princípios com invenções inadequadas ao propósito
de A. A. A valorização do ego em todas as nossas atividades, usado
indevidamente, na busca desenfreada do Poder, Dinheiro,
Propriedade e Prestígio, tem levado muitos de nós a consequências
desagradáveis. Um detalhe importante para deter determinadas
influências está no critério da escolha de nossos servidores, que
devem ser de confiança.
Entre os requisitos para uma boa escolha se faz necessário que o
servidor exercite o Primeiro Legado (a Recuperação), para uma
melhor adaptação no Segundo Legado (a Unidade) e, ai sim, teremos
naturalmente um servidor com os requisitos adequados para o
Terceiro Legado (o Serviço). Devido à má escolha dos nossos
servidores para os trabalhos do Décimo Segundo Passo, que, na
maioria das vezes, não estão preparados para exercerem
determinadas funções em A. A., além da mensagem não ser levada
de forma correta, fatos desagradáveis têm ocorrido frequentemente
em nossa Irmandade. Muitos são escolhidos por simpatia ou pela
desculpa de: “se não tem ninguém...”. Por fatos semelhantes a estes a
decadência inerente ao propósito de nossa Irmandade tem tomado
proporções desastrosas, que divergem frontalmente daquilo que seria
a essência de A. A., causando assim um impacto no que deveria ser a
dádiva preciosa de “dar de graça o que de graça recebemos”.

Assim, cada vez mais, estamos percebendo que temos nossos
princípios que, paulatinamente, não estão sendo levados em
consideração. Esses princípios são todos de vital importância. Nós
temos visto constantemente o que o álcool pode fazer em nossas
vidas. Quando estamos trabalhando unidos, em grupos e
individualmente, percebemos que o impacto sobre o problema do
álcool tem um efeito positivo em relação à libertação obsessiva da
doença, jamais conseguido antes. Precisamos desse impacto no
mundo atual, um mundo no qual o medo domina e atemoriza. Mas,
nós temos um aliado mais forte: um Poder Superior que, através do
anonimato, que emana o verdadeiro poder espiritual, cuja força nos
impulsiona a levar a mensagem milagrosa da recuperação aos
alcoólicos que ainda sofrem.
Sabemos que o princípio do anonimato foi associado ao princípio de
cooperação sem afiliação desde os primeiros anos de A. A. O
princípio da recuperação e a prática do anonimato se associam em
nossas relações com as demais instituições de nossa sociedade. É o
resguardo de nossa Unidade, é a pedra angular da recuperação
pessoal. O anonimato sem afiliação certamente se aplica às pessoas
que levam a mensagem de A. A. a hospitais, a instituições e nas
abordagens individuais. Se esquecermos esse princípio, os espíritos
do dinheiro, poder, propriedade e prestígio estarão soltos entre nós.
Nenhum princípio de A. A. merece maior atenção e aplicação do que
esse. Lembrando que “a essência espiritual do anonimato é o
sacrifício”. Portanto, o trabalho de levar a mensagem sem uma
infraestrutura previamente elaborada, tende a ressaltar as
personalidades em vez dos princípios de A. A. Assim, mais e mais
estamos começando a perceber que nós temos nossos princípios –
rendição, humildade, procura de orientação divina, sobriedade dia
após dia e acima de tudo anonimato – nos assegurando de que
ninguém vai ficar famoso como líder de Alcoólicos Anônimos.
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