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Ano XI – Edição Número 133–Junho de 2018

Tiragem: 120 exemplares

AGENDA
10/06/18= 83 anos de A.A. no Mundo
10/06/18= Convenção Regional área 39 em Barra Mansa/RJ
11/06/18= Aniversário da chegada de A.A. em Minas Gerais 57 anos
17/06/18= Reunião do comitê de área 33 em Ubá
17/06/18= Jornada de aniversário do Grupo Vida Feliz na Chácara em Paula Cândido
24/06/18 = Encontro de grupos do distrito 03 em Juiz de Fora/MG
07/07/18= Jornada de aniversário grupo Aliança de Brás Pires
28/07/18= 15 anos do Grupo Mente Aberta
15/09/18= 50 Anos de A.A. em São João Del Rey
28 a 30/09= Ciclo D’os Doze Passos em Viçosa – MG
28ª 30/09= Encontro Serrano – Serra/ES
19 a 21/10= 15º Encontro com os Veteranos em Cachoeira do Campo
=============================================================================
TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS
1)Que revista publicou um artigo em 1939 que gerou 800 pedidos de ajuda ao
escritório em New York?
2)Quem foi o único amigo e confidente que restou a Bill de suas épocas de
bebedeiras?
3)Quem fez uma viagem de investigação ao grupo de Akron?
Respostas na página 04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPAÇO DA CONVENÇAO 2020 - CONSTRUINDO A XX CONVENÇÃO NACIONAL DE A.A.
O tema da nossa convenção em 2020 será
“Anonimato - Base Fundamental para o Crescimento”
O evento acontecerá no Expominas: Comportando um público de aproximadamente 45 mil
pessoas, o Expominas é utilizado para grandes eventos musicais, culturais e empreendedores
da capital mineira, em ambientes internos e externos. Localizado na Avenida Amazonas, o
espaço possui um pavilhão com 5.184m², a arena multiuso, com 2.630m² e uma passarela de
ligação com 1.076m², no Parque da Gameleira, região oeste de Belo Horizonte. Além disso, é o
único Centro de Convenções e Eventos da América Latina ligado diretamente a uma estação
de metrô: a Estação Gameleira, permitindo que o público esteja no centro da cidade em alguns
minutos.
FALTAM 22 MESES PARA A NOSSA CONVENÇÃO,
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A.A. GRUPO MENTE ABERTA 15 ANOS
A programação de aniversario do grupo ficou pronta e está na página 4 do nosso BIL. O grupo
aguarda os companheiros para celebrarmos tão importante data, coincidentemente falaremos
sobre “Crescimento” também assunto da nossa convenção em 2020
VISITA AO ESG
A área 33 está agendada para visitar o ESG no dia 21 de julho. E para tanto está sendo
montada uma caravana, os interessados poderão entrar em contato com o ESL pelo telefone
32-3215-8503 Alguns companheiros ligados ao distrito 07 estarão nessa viagem histórica.
FERIMENTO AOS PRINCIPIOS DE A.A
O distrito 07 da área 33 MG entende que os comentários entre membros de A.A. pelo Brasil e
nos grupos sobre a repercursão midiática que o caso do “amado” grupo em Leopodina tomou
é infrutífero e perca de tempo, se não for feito com que eles mesmos saibam desse
descontentamento e insatisfação. Dessa forma enviou correspondência ao referido grupo e
ainda aos grupos de A.A. no Basil emitiu uma carta aberta sugerindo a mesma ação.
PRÓXIMA CONFERÊNCIA
A Junta de Custódios deliberou que a data 43ª Conferência de Serviços Gerais, em 2019, será
de 07 a 12 de abril de 2019. E já está sendo feito cotações nos hotéis para definirem o local.
Tambem está em fase final o relatório final da ultima conferência e em breve chegará aos
grupos. Lembrando que o tema da próxima será: “Refletindo a Autossuficiência de A.A. no
Brasil”. As despesas da última conferência foram de R$ 199.543,89
RELATÓRIO DO CTO NACIONAL NO ANO DE 2017
3,8 Milhões de Pessoas Impactadas com o Amigo Anônimo –
Atualmente aproximadamente 5.760 pessoas por dia.
Mais de 1 milhão de pessoas já falaram com o robô
Divulgação Nacional (Bial) para 1.370.300 pessoas
Mais de 80 mil pessoas alcançadas com o Simpósio Nacional
Aumento no número de e-mails com pedido de ajuda (média de 7 por dia)
TOTAL DE PESSOAS ALCANCADAS EM 2017 Mais de 5.000.000 de pessoas
A.A. NO MÈXICO
Participaram da nossa conferência esse ano, como observadores dois companheiros do México
e nos trouxeram noticias de como está nossa irmandade em solo mexicano:
Membros atuais: Aproximadamente 121.000 em 14.500 grupos sendo 489 em penitenciarias,
212 em clinicas e hospitais. São 1344 distritos em 83 áreas. Publicam a revista “Plenitude” e na
sua próxima Convenção em março de 2019 esperam contar com 53.500 participantes. Esse
evento ocorrerá no sexto maior estádio de futebol daquele país.
NOVOS VALORES FINANCEIROS
Com o reajuste aprovado pela conferência a partir de junho nossos itens literários ganharam
novos valores. O relatório da próxima conferência custará R$ 71,00 A assinatura da Revista
Vivência R$ 77,00 (6 exemplares por ano) O livro Azul e Os Doze Passos R$ 37,70
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REFLETINDO SOBRE NOSSO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO
SEGUNDO PASSO: “Viemos a acreditar que um Poder Superior a nós mesmos, poderia nos
devolver á sanidade”
Venhas como és! Chegue-se ao programa com sua filosofia de vida, e com qualquer tipo de
orgulho intelectual, ou outro tipo de obstáculo abaixo citado, pois o passo dois é o passo do
encontro dessas variadas personalidades intelectuais, esse é o passo do reagrupamento.
A ele chegam:
=Crentes
=Ex crentes
=Ateus
=Agnosticos
=Desafiadores de Deus

= Beligerantes
= Inteligentes demais
= Desnorteados de todos os tipos
= Céticos

= Hipócritas e fariseus
= Rebelados contra Deus
= Anti religiosos
= Adoradores da Ciência
= Com volume religioso

Mais atentem para três fatores indispensáveis ao progresso e ao êxito:
= Mente Aberta
= Boa Vontade
= Honestidade
Tenha a mente aberta para aceitar a convivência com outros que pensam diferente, lembrese que. Como ex-bebedores problemas nossa própria vida depende da nossa constante
preocupação com o próximo e como lhe ser útil, e o respeito ao ponto de vista do outro e ás
suas falhas é a primeira coisa que demonstra que lhe somos úteis.
A mente é como um pára-quedas só funciona se for aberta! Bem como despida de
preconceito. Lembremos de Herbert Spencer.... e não depreciemos antes de investigarmos,
Procuremos sem descanso e sempre com a mente aberta pelo conhecimento, tanto daquilo
que convenientemente nos agrada como do contrário. O espírito investigativo e a mente
aberta produziram a evolução da espécie humana em várias áreas e também é bem
recomendado na área espiritual.... É preciso fazer a experiência, como para aqueles que não
crêem em um Deus amantíssimo, experimentar por um período de três meses viverem
como se Deus existisse e depois fizesse avaliação das duas formas de vidas...
È preciso saber que como um membro de A.A. que sou, preciso ter então características de
AA. E nesse passo diz que os membros de A.A. (e eu sou um) seguem inúmeros caminhos a
procura da fé. Assim eu preciso procurar a fé ou a sua expansão, pois não poderei aceitar
nenhuma ajuda espiritual até aceitar muita coisa no tocante a fé.
Vamos antecipar também o que diz o passo cinco. “No sentido espiritual, caminhar sozinho
pode ser perigoso” por isso que esse passo sugere e demonstra ate mesmo um excelente
exemplo sobre APADRINHAMENTO. E para aqueles que ainda tenham dificuldade de
acreditar em Deus esse passo apresenta como suficiente para atravessar às barreiras iniciais
a crença no grupo como força superior a titulo provisório, somente como ponto de partida
mais quando essa fé produzir a transformação inexplicável da vida, espera-se que o
individuo já acredite em Deus e até mesmo o chame pelo nome, e se disponha a conhecêLO melhor e tomar as medidas necessárias para tê-Lo como um recurso para sua caminhada
futura.
O que acham?
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ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
GRUPO MENTE ABERTA
15 ANOS
Em comemoração ao nosso aniversário de
iniciação convidamos os companheiros interessados para o evento abaixo:
FÓRUM DE DEBATES:
“A ESSÊNCIA DE TODO O CRESCIMENTO
ÉRAMOS ACONTECEU E SOMOS AGORA”

Dia 28 de Julho de 2018 das 14:00 ás 16:00 horas temas:
1)”O Crescimento individual”
2)”O crescimento como grupo”
3)”O crescimento de A.A. como um todo”
Das 16:00 ás 16:20 Intervalo para café
Das 16:20 ás 18:00 debate sobre os temas apresentados
Ás 18:00 lanche de confraternização
Local: EE Prof Livio de Castro Carneiro - Rua Altivo Brandão, Bairro Santana
UBá – MG (mesma escola onde ocorria os encontros do Carnaval)
Endereço do grupo: Av. Jésus Brandão 76 Bairro San Rafael Ubá – MG
CEP: 36507-180 proximo ao Sesi/Senai
Reuniões ás terças, sextas e domingos ás 19:30 horas
GRUPO QUE COMPOÊ O DISTRITO 07 DA ÁREA 33 MG
============================================================================
TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS – RESPOSTAS:
1) Revista Liberty publicou o artigo “Os alcoólicos e Deus” Fonte: Livro Alcoólicos
Anônimos Prefácio da Segunda Edição
2) O Dr. L. V.Strong Jr. Seu cunhado.
3) O Sr Frank Amós do grupo do Sr Rockefeller
Fonte das duas ultimas questões: o artigo “Primeiros Problemas Financeiros” está no
manual de serviço edião anterior ao vigente.

