Projeto A. A. Brasil 70 anos –
Como posso ajudar?
O artigo a seguir traz novidades e dicas práticas em torno da
Declaração de Responsabilidade e do lema “Que comece por mim”,
no que se refere a ser um AA nesse especial ano de 2017 em nosso
país.
As ações já em andamento para dar visibilidade à mensagem de A. A. através da
celebração do nosso 70º aniversário no Brasil estão a todo vapor e, nesse
primeiro momento da execução do projeto do CTO da JUNAAB, incluem:
. A realização do Simpósio Nacional para Profissionais, em meados de Setembro,
focalizando nossa experiência e possibilidades de cooperação com às áreas tais
como: Comunicação e Mídia, Recursos Humanos e Assistência Social, Saúde,
Educação, Justiça e Segurança Pública.
. A confecção de um cartaz para divulgação desse evento, que será distribuído
aos grupos para afixação nas respectivas salas e também será disponibilizado
para aquisição, para ser levado a escolas, igrejas, unidades de saúde, empresas,
estabelecimento comerciais e locais de grande afluência de profissionais.
. A realização, já em andamento, de contatos com os principais meios de
comunicação de massa do país, com a finalidade de divulgar as ações do nosso
70º aniversário e de informar a sociedade brasileira sobre a existência e o
funcionamento de A. A.
Mas, essas e as demais ações previstas no projeto são serão exitosas se
pudermos contar com a valiosa adesão e ajuda de nossas áreas, distritos, grupos,
membros e atuais Amigos em cada localidade. A pergunta que não quer calar é:
como cada um de nós pode ajudar?

Que comece por mim
Aas de todos os grupos, distritos e áreas podem, a partir de agora:
. Enviar ao CTO da JUNAAB dados dos Amigos de A. A. com os quais já
cooperam e também daqueles com os quais cada um se relaciona pessoalmente
– bastará preencher, para cada Amigo de A. A., uma ficha-cadastro (que está
sendo encaminhada aos grupos e poderá ser livremente reproduzida) e enviá-la
por e-mail para o CTO/JUNAAB em cto@alcoolicosanonimos.org.br
. Divulgar em sua região os detalhes do Simpósio Nacional para Profissionais tão
logo sejam definidos e informados à Irmandade, a fim de sensibilizar e convidar
profissionais que não nos conhecem para se inscreverem e participarem do
evento, ou pela Internet, caso consigamos a sua transmissão on-line.
. Pedir ajuda aos atuais Amigos de A. A. locais para que também levem adiante e
divulguem, em seus fóruns profissionais e/ou junto a seus pares institucionais
e/ou públicos-alvo, as ações e notícias relacionadas ao Simpósio e ao 70º
aniversário de A. A.
. Ler atentamente as informações sobre o projeto em nossos periódicos e demais
vias de comunicação, passando-as adiante, envolvendo-se nas ações e
estimulando o envolvimento de todos.
. Afixar em seu grupo o cartaz do evento, tão longo este seja distribuído e, na
medida do possível, adquiri-lo em certa quantidade para afixação e divulgação
nas instituições e organizações da comunidade.
. Na medida do possível, evitar agendar eventos locais e regionais nas mesmas
datas do Simpósio Nacional, assim canalizando o interesse de todos para o
evento nacional.
. Passar adiante (viralizando, copiando e afixando) as eventuais reportagens da
mídia impressa e audiovisual nacional para jornais, rádios, revistas e outras
instituições da comunidade local.
. Convidar nossos Amigos locais para, se assim o quiserem, gravar em vídeo
breves relatos de suas experiências e relações com A. A., para serem postados
em nosso site oficial.
. Aproveitar toda oportunidade aberta pelas ações do projeto para divulgar
localmente: nosso Livro Alcoólicos Anônimos e literatura em geral; nossa Loja
Virtual e a revista Vivência, impressa e online; nossos sites:
www.alcoolicosanonimos.org.br e www.revistavivência.org.br
. Estimular a responsabilidade pessoal e coletiva pela autossustentação da
Irmandade através do Plano de Aniversário (colaborações espontâneas ao
ESG/JUNAAB mediante pagamento de boletos gerados no site de A. A. por
ocasião do aniversário de sobriedade e/ ou nascimento).
. Fortalecer nossos grupos para receber aqueles que virão até nós por conta das
divulgações na mídia: melhorando o espaço físico (limpeza e adequação geral),
expondo nossa literatura atualizada e a Vivência, e investindo na recepção e
apadrinhamento aos recém-chegados;

. Entrar em contato com o CTO/JUNAAB para solicitar esclarecimentos e
informações, e/ou enviar sugestões e acontecimentos locais relacionados ao
desenvolvimento do projeto.
Estejamos conscientes do elo que somos nessa corrente de amor e serviço
denominada Alcoólicos Anônimos. Percebamos que ela vai muito além do grupo
e, por isso, precisamos estar ativamente conectados a ela, um dia de cada vez,
para que a linguagem do coração não se perca e para que o amor incondicional
que recebemos graciosamente continue a fluir na direção dos que ainda
desconhecem a alegria de ser alcançados, acolhidos e resgatados para uma vida
plena, útil e feliz.
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