Ano VII Edição de número 80 Janeiro/2014
AGENDA
11 – 01= Jornada comemorativa grupo Libertação Divinésia
18 – 01= Reunião do distrito 07 em Rio Pomba ás 14 horas
24 – 01= Aniversário da morte de Bill W. (43 anos)
25 – 01= Informação Pública com Dra. Márcia Colli em Santana de Cataguases
02 – 03= 11º Encontro de AAs no grupo Mente Aberta em Ubá

Sempre seu BILL.
“lido por Lois, na ceia anual da Intergrupal de Nova York, comemorando o 36º
aniversário de sobriedade de Bill - 10 de outubro de 1970.”
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Meus queridos amigos, recentemente um membro de A.A. me enviou uma
extraordinária mensagem a qual eu quisera estender a todos vocês. Disse-me que era a
saudação de um amigo árabe. Talvez não tenhamos grupos de A.A. árabes, porém é
uma expressão que explica o que sinto por cada um de vocês. E disse: “Saúdo-te e dou
graças por tua vida”. Meus pensamentos hoje em dia estão cheios de gratidão para com
nossa Associação pelo sem número de bondades que tem dado a Graça de Deus. Se me
perguntassem qual dessas bondades era a responsável por nosso crescimento como
Associação e mais vital para nossa continuidade, eu diria: o “Conceito do Anonimato”.
O anonimato tem dois atributos para nossa sobrevivência individual e coletiva: o
espiritual e o prático. Ao nível espiritual o anonimato requer toda a disciplina que
somos capazes de dar: ao nível prático o anonimato tem dado proteção ao novo
membro, nos tem dado o respeito e o apoio do mundo exterior, dando-nos proteção e
segurança daqueles que poderiam usar o A.A. para fins doentios e egoístas. Com o
passar dos anos o A.A. deve e continuará a mudar. Não podemos nem devemos
retroceder no tempo. Sem dúvida acredito firmemente que o princípio do anonimato
deva permanecer como primordial e permanente medida de segurança. Enquanto
aceitarmos nossa sobriedade em nosso tradicional espírito do anonimato,
continuaremos recebendo as Graças de Deus. E, assim, uma vez mais os saúdo nesse
espírito e outra vez mais dou graças por vossas vidas. “Que Deus bendiga a todos nós
agora e sempre “.
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A ÚLTIMA MENSAGEM DE BILL

11º ENCONTRO DE AA NO GRUPO MENTE ABERTA
Concluímos o programa para nosso encontro, em breve estaremos distribuindo o
cartaz com o programa. Lembramos que disponibilizaremos o recurso de data Show,
assim aqueles que desejarem utilizar do recurso tragam, ou nos enviem o arquivo
contendo o que desejarem apresentar.
11º ENCONTRO COM OS VETERANOS
Estamos programando a participação nesse importante evento de Alcoólicos
Anônimos no Brasil, conforme solicitado por alguns companheiros estaremos
montando um pacote incluindo a inscrição (hospedagem) e o nosso deslocamento até a
cidade de Cachoeira do Campo, com o pagamento podendo ser dividido a partir de
agora até o mês da viagem (outubro); Aqueles que também desejarem ir favor entrar
em contato conosco o mais rápido possível a fim de podermos ir informando aos
organizadores do evento. Assim que obtivermos os valores informaremos. Também
pretendemos ir ao Encontro Estadual em Belo Horizonte no mês de agosto na ocasião
será comemorado os cinquenta anos da chegada da irmandade em Belo Horizonte.

TESTE SEUS CONHECIMENTOS:

1) Qual será o tema da conferencia de 2014?
2) Qual o tema sugerido para as Intergrupais e Interdistritais discutirem esse
ano?
3) Quanto tempo demorou entre a primeira e a segunda edição do nosso texto
básico o livro “Alcoólicos Anônimos”?
Respostas na página 04
DÊ SUA OPINIÃO
PROBLEMAS DE GRUPOS: SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE:
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Um membro de um grupo de A.A. é umbandista e praticante dos rituais dessa religião. É
médio de incorporação e trabalha no terreiro do seu centro, nas reuniões de consultas,
com seu corpo possuído ou incorporado por um guia espiritual africano conhecido como
“Pai Joaquim d’Angola”. Um companheiro seu foi a uma sessão do centro dele e viu-o
trabalhando no terreiro, bebendo cachaça junto com um consulente. Relatou esse fato
ao coordenador do grupo que convocou uma reunião para discutir o caso sob a alegação
de que o companheiro umbandista não deveria mais ocupar a cabeceira da mesa para
dar suas experiências.
Esse companheiro é membro do grupo há vinte e cinco anos. Exerceu vários encargos
no grupo e sempre foi solicito na prestação de serviços. Depois do seu ingresso nunca
ninguém viu bebendo em lugar algum nem andando bêbedo pelas ruas.
Em sua opinião, qual a melhor decisão a ser tomada pelo grupo para resolver esse caso?
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O que você sugeriria num caso como o exemplo abaixo?

11º ENCONTRO DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRUPO MENTE ABERTA
LOCAL DO EVENTO: EE PROF LÍVIO DE CASTRO CARNEIRO
RUA ALTIVO BRANDÃO SN – SANTANA – UBÁ - MG
(A 300 METROS DA ITATIAIA MÓVEIS)

PROGRAMAÇÃO:
DOMINGO 02 DE MARÇO DE 2014
HORARIO
08:20 ás 9:40
10:00 ás 11:20
11:30 ás 12:40
12:40
14:00 ás 15:20
15:40 ás 17:00
17:20 ás 19:00
19:20 ás 20:40
21:00

TEMA
1ª TRADIÇÃO
2ª TRADIÇÃO
3ª TRADIÇÃO
ALIMENTAÇÃO
4ª TRADIÇÃO
5ª TRADIÇÃO
6ª TRADIÇÃO
7ª TRADIÇÃO
ALIMENTAÇÃO

EXPOSITOR
PAULO CESAR (Ubá)
DELEGADO ÁREA 33
MÁRCIO (Alfenas)

COORDENAÇÃO
GR RENOVAÇÃO
DISTRITO 08
GR CAXANGÁ

MARCOS (O. Preto)
GR REUNIDOS (Rio)
IMENEZES (Campinas)
AIRTON (S. Lourenço)

U. VENCEREMOS
REUNIDOS (RIO)
MENDES
GR SÃO JOÃO

SEGUNDA FEIRA 03 DE MARÇO DE 2013
TEMA
8ª E 9ª TRADIÇÃO
10ª TRADIÇÃO

11:30 ás 12:40
12:40

11ª E 12ª TRADIÇÃO
ALIMENTAÇÃO

EXPOSITOR
MARCO V. (J. Fora)
BRAGATO
(São Geraldo)
JOSÉ RICARDO (Rio)

COORDENAÇÃO
N.ESPERANÇA
RENASCER
(Rio Pomba)
Grupo Ubá

OPÇOES DE PERNOITAR: 1) No local, trazer colchonete e toalha de banho.
2) hotel em frente ao local do evento: Pousada do sol
32-3531-1012
3) hotel a 400 metros do evento Del Fiori 32 - 3539-4800
Endereço do grupo: Av. Jésus Brandão 76 – San Rafael – Ubá – MG CEP 36.500-000
Ao lado do Sesi/Senai telefones para maiores informações: 32-8838-1756
3531-1756
E-mail: cd7@aa-area33mg.org.br
ou aa63distrito@gmail.com
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HORARIO
08:20 ás 09:40
10:00 ás 11:20

TESTE SEUS CONHECIMENTOS (RESPOSTAS)
1) Apadrinhamento á Luz dos Três Legados. (Relatório Final 2012 página 18)
2) Refletindo a nova estrutura de A.A. no Brasil (Relatório final 2013 página 16)
3) Em sua primeira edição (1939) foram feitos mais de 300.000 exemplares que
circularam por 16 anos. Na segunda edição (1955) mais de 1.150.000 exemplares
foram colocados em circulação. (Prefácios do livro “Alcoólicos Anônimos”)

REFLETINDO SOBRE NOSSO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO
PRIMEIRO PASSO: "Admitimos que éramos impotentes perante o álcool – que

tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas."
É preciso quebrar a barreira da negação, do autoengano e aceitar que a maneira de
beber já deixou de ser um prazer e começou a nos trazer problemas e a nos escravizar e
tirar de nós todas as forças e o poder de escolha de quando, onde e com quem iremos
estar e se iremos ou não beber. É importante frisar também que essa admissão não é
apenas algo bonito de se proclamar aos ouvidos dos companheiros na reunião e perante
aos familiares mais a admissão que demonstra dar um ótimo resultado na recuperação
futura é a admissão Pessoal de impotência perante a bebida, ou seja, no mais intimo do
nosso ser. Falar para o cara do espelho que não dá mais e acima de tudo se dispor a
procurar uma saída espiritual para que não tenha a possibilidade triste de retornar ao
primeiro gole.

Uma coisinha a mais, em minha opinião não existe recuperação em Alcoólicos
Anônimos fora dos Passos, o meio que A.A. oferece no tratamento dos seus membros
esta na prática dos doze passos, portanto pra que eu possa dizer que estou em
recuperação em A.A. devo ser um profundo estudioso e tentar praticar na medida de
minhas possibilidades os doze passos para a recuperação me sugerido .
O que vocês acham?
O editor

Página

Que possamos aprender com os exemplos de recaídas constantes do livro Alcoólicos
Anônimos que em sua maioria alega que o fator principal que leva a uma recaída é o
descuido com a condição espiritual. Não caiamos, portanto na zona de conforto achando
que apenas não estar ingerindo o primeiro gole basta, como diz nosso texto básico: estar
sem beber é apenas tocar na superfície do problema pois afinal de contas o ato de beber
é apenas um sintoma de uma doença mais profunda. O mais importante é darmos
demonstração em nossos lares e em nossas ocupações e demonstrar assim que realmente
temos uma sobriedade feliz e de extrema utilidade a Deus e ao nosso próximo.
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E jamais abrigar na mente a ideia que praticamente passa na cabeça de todo alcoólico
que o tempo que está sem fazer uso o capacita a tentar novamente, não podemos
esquecer que uma vez alcoólico sempre alcoólico.

