RENDIÇÃO – ADMISSÃO – ACEITAÇÃO
O Primeiro Passo nos fala de rendição. A palavra “render” me leva a outra: “derrota” e derrota
para mim era algo inconcebível. Meu orgulho me impedia de enxergar qualquer tipo de derrota,
mas os companheiros de A. A. conseguiram abrir uma brecha em meu orgulho, o suficiente
para eu me sentir derrotado pelo álcool.
Eu me rendi, admiti e aceitei que eu era um alcoólico. Tinha algo errado em minha maneira de
beber. Percebi logo cedo em A. A. que eu tinha que viver no mundo real, que a vida no mundo
imaginário do alcoolismo estava me destruindo e não me levaria a lugar nenhum.
A admissão da impotência é o primeiro passo para a libertação desta obsessão mental
poderosa que nos leva sempre a buscar o álcool como refúgio. Aliada a esta obsessão ou
depois de satisfeita esta obsessão através da ingestão de algum gole de bebida surgia outra
força tão poderosa quanto à obsessão que era a compulsão. Esta compulsão me obrigava a
continuar bebendo cada vez mais. Que loucura!
Como entender que uma pessoa inteligente, segura de si, já experiente, ciente do buraco para
o qual estava encaminhando não conseguia controlar a sua maneira de beber? Pois é, eu não
tinha resposta para esta pergunta, mas o A. A. logo em seu Primeiro Passo para a recuperação
me mostrou a dura realidade: o alcoolismo é um doença incurável, progressiva e de fins quase
sempre fatais. Que triste notícia, mas junto com esta triste notícia veio outra e esta outra era
confortadora e me mostrava o caminho a ser seguido: - só existe uma forma de deter este
anseio louco pela bebida alcoólica: Este caminho é evitar o primeiro gole, pois é ele que põe

em movimento toda esta loucura mental, esta obsessão aliada a compulsão que leva o
alcoólico cada vez mais para o fundo, cada vez mais para a escuridão do fundo de poço. E é
esta fabulosa sugestão que eu venho seguindo com sucesso: evitando o primeiro gole e me
apoiando nos companheiros através das reuniões venho conseguindo, um dia de cada vez,
conter esta destruição chamada alcoolismo. Quero destacar dois pontos muito importantes que
constam em nossa literatura:
1) Nos primeiros tempos de A. A. era pensamento que somente os alcoólicos mais
desesperados conseguiriam digerir esta notícias amargas, mas com o passar dos anos
puderam perceber que mesmo aqueles que apenas eram bebedores potenciais poderiam ser
atingidos pela experiência salvadora de A. A. e conseguiram evitar muitos anos de puro inferno
em suas vidas. Cada vez mais, alcoólicos mais jovens e com um fundo de poço menos
doloroso vêm alcançando A. A.
2) Existe uma pergunta de fundamental importância em nosso Primeiro Passo: Por que insistir
que todo A. A. precisa chegar ao fundo de poço? E a resposta vem logo a seguir: porque para
praticar os restantes onze passos de A. A. requer a adoção de atitudes e ações que quase
nenhum alcoólico sonharia adotar. Quem se dispõe a ser rigorosamente honesto e tolerante?
Honestidade, tolerância, compreensão, humildade, coragem e tantas outras virtudes até então
desconhecidas para o alcoólico passam a ter importância fundamental na prática do restante
do programa. Mas não precisamos nos desesperar, pois estas virtudes virão aparecendo pouco
a pouco, um dia de cada vez, necessitamos para que isso ocorra somente ter a mente aberta e
boa vontade.
(Fonte: Revista Vivência Nº 111-Jan-Fev/2008 – Onofre/Cachoeira do Campo/MG)

RENDIÇÃO
“Na Opinião do Bill”
NAS MÃOS DE DEUS
Quando olhamos para o passado, reconhecemos que as coisas que nos chegaram quando nos
entregamos nas mãos de Deus foram melhores do que qualquer coisa que pudéssemos ter
planejado.
Minha depressão aumentou de forma insuportável até que finalmente me pareceu estar no
fundo do poço, pois naquele momento o último vestígio de minha orgulhosa obstinação foi
esmagado. Imediatamente me encontrei exclamando: “Se existe um Deus, que Ele se
manifeste! Estou pronto para fazer qualquer coisa, qualquer coisa!”
De repente, o quarto se encheu de uma forte luz. Pareceu-me com os olhos de minha mente,
que eu estava numa montanha e que soprava um vento, não de ar, mas de espírito. E então
tive a sensação de que era um homem livre. Lentamente o êxtase passou. Eu estava deitado

na cama, mas agora por instantes me encontrava em outro mundo, um mundo novo de
conscientização. Ao meu redor e dentro de mim, havia uma maravilhosa sensação de presença
e pensei comigo mesmo: “Então, esse é o Deus dos pregadores!”

AUTO CONFIANÇA E FORÇA DE VONTADE
Quando pela primeira vez fomos desafiados a admitir a derrota, a maioria de nós se revoltou.
Havíamos nos aproximado de A. A. esperando aprender a ter auto confiança. Então nos
disseram que, no tocante ao álcool, de nada nos serviria a auto confiança: aliás, ela era um
empecilho total. Não era possível ao alcoólico vencer a compulsão pela mera força de vontade.
É quando tentamos fazer com que nossa vontade se harmonize com a vontade de Deus, que
começamos a usá-la corretamente. Para todos nós, esta foi uma das mais maravilhosas
revelações. Todo o nosso problema tinha sido o mau uso da força de vontade. Tínhamos
tentado atacar nossos problemas com ela ao invés de tentar fazer com que ela se alinhasse
com os planos de Deus para conosco. O propósito dos Doze Passos de A. A. é tornar isto cada
vez mais possível.

A FORÇA NASCENDO DA FRAQUEZA
Se estamos dispostos a parar de beber, não podemos abrigar, de forma nenhuma, a esperança
de que um dia seremos imunes ao álcool.
Tal é o paradoxo da recuperação em A. A.: a força nascendo da fraqueza e da derrota
completa, a perda de uma vida antiga como condição para encontrar uma nova.

SOMENTE COM O PODER DA INTELIGÊNCIA?
Para o homem ou mulher intelectualmente auto suficiente, muitos Aas podem dizer: “Sim,
éramos como você – inteligentes demais para nosso próprio bem. Adorávamos ouvir as
pessoas nos chamarem de precoces. Usávamos nossa instrução para nos vangloriar, embora
tivéssemos o cuidado de esconder isso dos outros. Secretamente, achávamos que poderíamos
flutuar acima dos outros, somente com o poder da inteligência.
“O progresso científico nos dizia que não havia nada que o homem não pudesse fazer. O
conhecimento era todo poderoso. O intelecto era capaz de conquistar a natureza. Uma vez que
éramos mais brilhantes do que a maioria (assim pensávamos), os benefícios da vitória seriam
nossos, automaticamente. O deus do intelecto substituía o Deus de nossos pais.
“Mas novamente o álcool tinha outras idéias. Nós, que tão brilhantemente tínhamos vencido, de
repente nos convertemos nos maiores derrotados de todos os tempos. Percebemos que
tínhamos que mudar ou morrer.”

A PEDRA FUNDAMENTAL DO ARCO DO TRÍUNFO
Tendo experimentado a destruição alcoólica, abrimos nossas mentes em relação às coisas
espirituais. A esse respeito, o álcool foi um grande persuasor. Ele finalmente nos derrotou
obrigando-nos a raciocinar.
Tivemos que deixar de fazer o papel de Deus. Isso não funcionou. Decidimos que dali por
diante, nesse drama da vida, Deus ia ser nosso Diretor. Ele seria o Chefe: nós, os Seus
agentes.
As boas idéias, na sua maioria, são simples, e esse conceito constitui a pedra fundamental do
novo arco do triunfo, através do qual passamos à liberdade.

PRELÚDIO AO PROGRAMA
Poucas pessoas tentarão praticar sinceramente o programa de A. A., a não ser que tenham
“chegado ao fundo do poço”, pois praticar os Passos de A. A. requer a adoção de atitudes e
ações que quase nenhum alcoólico que ainda bebe pode sonhar em adotar. O alcoólico típico,
egoísta ao extremo, não se interessa por essa perspectiva, a não ser que tenha que fazer
essas coisas para não morrer.
Sabemos que o recém-chegado tem que “chegar ao fundo do poço”, do contrário pouca coisa
pode acontecer. Por sermos alcoólicos que o compreendem. Podemos usar a fundo o
poderoso argumento da obsessão mais alegria, como uma força que pode destruir seu ego. Só
assim ele pode se convencer de que unicamente com seus recursos tem pouca ou nenhuma
chance.

NÓS NÃO ESTAMOS LUTANDO
Paramos de lutar com tudo e com todos – mesmo com o álcool, pois a essa altura a sanidade
voltou. Agora podemos reagir sadia e normalmente, e constatamos que isso aconteceu quase
automaticamente. Vemos que essa nova atitude face ao álcool é realmente uma dádiva de
Deus.
Aí esta o milagre. Não estamos lutando com ele, nem estamos evitando a tentação. Tampouco
temos que prestar juramento. Em vez disso, o problema foi removido. Ele não existe para nós.
Não somos nem atrevidos nem medrosos.
É assim que reagimos – enquanto nos mantivermos em boas condições espirituais.

VITÓRIA NA DERROTA
Convencido de que nunca conseguiria fazer parte e jurando nunca me conformar com o
segundo lugar, eu sentia que simplesmente tinha que vencer em tudo que quisesse fazer,
fosse trabalho ou divertimento. Como essa atraente fórmula de bem viver começou a dar

resultado, de acordo com a idéia que eu então fazia do que fosse sucesso, fiquei
delirantemente feliz.
Mas quando acontecia de um empreendimento falhar, eu me enchia de ressentimento e
depressão que só podiam ser curados com o próximo triunfo. Portanto, muito cedo comecei a
avaliar tudo em termos de vitória ou derrota – “tudo ou nada”. A única satisfação que eu
conhecia era vencer.
Somente através da derrota total é que somos capazes de dar os primeiros passos em direção
à libertação e à força. Nossa admissão de impotência pessoal finalmente vem a ser o leito de
rocha firme sobre o qual podem ser construídas vidas felizes e significativas.

ACEITANDO AS DÁDIVAS DE DEUS
“Embora muitos teólogos afirmem que as experiências espirituais súbitas representem alguma
distinção especial ou algum tipo de preferência divina, eu questiono esse ponto de vista. Todo
ser humano, qualquer que sejam seus atributos para o bem ou para o mal, é uma parte da
economia espiritual divina. Portanto, cada um de nós têm seu lugar, e não posso aceitar que
Deus pretenda elevar alguns mais do que outros.
Dessa forma, é preciso que todos nós aceitemos qualquer dádiva positiva que recebamos com
profunda humildade, tendo sempre em mente que primeiro foram necessárias nossas atitudes
negativas, como um meio de nos reduzir a um estado tal que nos deixasse prontos para
receber uma dádiva positiva através da experiência da conversão. Nosso próprio alcoolismo e
a imensa deflação, que finalmente daí resultou, constituem na verdade a base sobre a qual
repousa nossa experiência espiritual.”

FORÇAS CONSTRUTIVAS
Minha opinião era tão arraigada, como a frequentemente vemos hoje em dia nas pessoas que
se dizem atéias ou agnósticas, sua vontade de descrer é tão forte, que parecem preferir a
morte a uma busca sincera de Deus, feita com a mente aberta. Felizmente para mim e para
muitos como eu que buscaram A. A., as forças construtivas, produzidas em nossa Irmandade,
quase sempre venceram essa colossal teimosia. Abatidos e completamente derrotados pelo
álcool, frente a frente com a prova viva da libertação e rodeados por pessoas que podiam nos
falar do fundo do coração, finalmente nos rendemos.
E então, paradoxalmente, nos encontramos numa nova dimensão, o verdadeiro mundo do
espírito e da fé. Boa vontade suficiente, mente aberta suficiente – e pronto!

NUNCA O MESMO OUTRA VEZ

Descobrimos que quando um alcoólico plantava na mente de outro a idéia da verdadeira
natureza de sua doença, este jamais voltaria a ser o mesmo. Após cada bebedeira, ele diria a
si mesmo: “Talvez esses Aas tenham razão”. Depois de algumas experiências assim, e muitas
vezes antes do começar a ter grandes dificuldades, ele voltaria a nós, convencido.
Nos primeiros anos, aqueles dentre nós que ficaram sóbrios em A. A., eram na verdade casos
horríveis e completamente sem esperança. Mas depois começamos a ter sucesso com
alcoólicos moderados, e mesmo com alguns alcoólicos em potencial. Começaram a aparecer
pessoas mais jovens. Chegavam muitas pessoas que ainda tinham trabalho, lar, saúde e
posição social.
Naturalmente foi necessário que esses recém-chegados chegassem emocionalmente ao fundo
do poço, mas eles não tiveram que chegar a todos os tipos de fundo de poço possíveis para
admitir que estavam derrotados.

A ESPERANÇA NASCIDA DO DESESPERO
Carta ao Dr, Carl Jung:
“Muitas experiências de conversão, qualquer que seja a variedade, têm como denominador
comum o profundo colapso do ego. O indivíduo enfrenta um dilema impossível.
“No meu caso, o dilema tinha sido criado por minha compulsão pela bebida, e o profundo
sentimento de desespero foi extremamente aumentado por meu médico. Foi aumentado ainda
mais quando meu amigo alcoólatra contou-me de seu veredicto de desespero com respeito ao
caso de Rowland H.
“No despertar de minha experiência espiritual, veio-me uma visão de uma sociedade de
alcoólicos. Se cada sofredor levasse a outro a visão científica quanto à condição desesperada
do alcoólico, poderia abrir-lhe a possibilidade de uma experiência espiritual transformadora.
Esse conceito foi e é a base do sucesso, que desde então A. A. tem alcançado.”
FELIZES – QUANDO SOMOS LIVRES
Para a maioria das pessoas normais a bebida significa a libertação da preocupação, do
aborrecimento e da ansiedade. Significa uma alegre intimidade com os amigos e um
sentimento de que a vida é boa.
Mas não foi isso o que aconteceu conosco, nos últimos tempos de nossas pesadas bebedeiras.
Os velhos prazeres desapareceram. Havia um desejo ardente de gozar a vida, como nunca, e
uma dolorosa ilusão de que algum novo controle milagroso nos permitisse fazê-lo. Havia
sempre mais uma tentativa e mais um fracasso.
Estamos certos de que Deus nos quer ver felizes, alegres e livres. Portanto, não podemos
compartilhar a crença de que esta vida seja necessariamente um vale de lágrimas, embora em

certa época tenha sido exatamente isto para muitos de nós. Mas ficou claro que vivíamos
criando nossa própria miséria.

EM BUSCA DA FÉ PERDIDA
Muitos Aas podem dizer a uma pessoa sem fé: “Nós desviamos da fé que tínhamos quando
crianças. Com a chegada do sucesso material, achamos que estávamos ganhando o jogo da
vida. Isso era emocionante e nos fazia felizes.
“Por que deveríamos nos preocupar com abstrações teológicas e deveres religiosos ou com o
estado de nossas almas aqui ou no além? A vontade de ganhar nos levaria para frente”.
“Mas então o álcool começou a nos dominar. Finalmente, quando começamos a ver nosso
placar marcando zero, e percebemos que mais um golpe nos colocaria fora do jogo para
sempre, tivemos que buscar nossa fé perdida. Foi em A. A. que a reencontramos.”

ENTREGAR-SE SEM RESERVAS
Depois de fracassar em meus esforços para fazer alguns bêbados pararem de beber, o Dr.
Silkworth novamente me lembrou da observação do professor William James de que as
experiências espirituais realmente transformadoras quase sempre se baseiam num estado de
calamidade e colapso. “Pare de lhes pregar sermões”, disse o Dr. Silkworth, “e dê-lhes primeiro
os duros fatos médicos. Isso pode sensibilizá-los tão profundamente que talvez venham a
querer fazer qualquer coisa para recuperar-se. Então sim, elas poderão aceitar aquelas suas
idéias espirituais e talvez até um Poder Superior”.
Pedimos que você seja destemido e meticuloso desde o início. Alguns de nós procuramos nos
agarrar às nossas antigas idéias, e o resultado foi nulo – até que nos entregamos sem
reservas.

COMBATE SEM AJUDA
Na verdade, poucos são aqueles que, assaltados pelo tirano álcool, venceram o combate sem
ajuda. É um fato estatístico que os alcoólicos quase nunca se recuperam, só por meio de seus
próprios recursos.
A caminho de Point Barrow, no Alaska, dois garimpeiros se instalaram numa cabana com uma
caixa de uísque. O tempo ficou muito ruim e a temperatura baixou para 20 graus negativos;
eles ficaram tão bêbados que deixaram o fogo apagar. Quando estavam a ponto de morrer por
congelamento, um deles acordou a tempo de reacender o fogo. Saiu para procurar combustível
e avistou um tambor de óleo vazio, cheio de água congelada. Embaixo do gelo, avistou um
objeto amarelo-avermelhado. Eles descongelaram o tal objeto, e era um livro de A. A. Um deles

leu o livro e parou de beber. A lenda diz que ele se tornou o fundador de um de nossos grupos
mais longínquos do norte.

O INSTINTO DE VIVER
Quando homem e mulheres ingerem tanto álcool a ponto de destruir suas vidas, cometem um
ato totalmente antinatural. Contrariando seu desejo instintivo de auto preservação, parecem
estar inclinados à auto destruição. Lutam contra seu mais profundo instinto.
À medida que vão progressivamente se humilhando pela terrível surra administrada pelo álcool,
a graça de Deus pode penetrar neles e expulsar sua obsessão. Aqui, seu poderoso instinto de
viver pode cooperar plenamente com o desejo de seu Criador de lhes dar uma nova vida.
“A característica central da experiência espiritual consiste em dar a quem a experimenta uma
nova e melhor motivação, fora de qualquer proporção com qualquer processo de disciplina,
crença ou fé.
“Essas experiências não podem nos tornar íntegros de uma vez; constituem um renascimento
a uma nova e verdadeira oportunidade.”

“IMPOTENTE PERANTE O ÁLCOOL”
Eu vinha descendo continuamente ladeira abaixo e, naquele dia em 1934, estava acamado no
andar superior do hospital, sabendo pela primeira vez que estava completamente sem
esperança.
Lois estava no andar térreo, e o Dr. Silkworth estava tentando, com suas maneiras gentis,
transmitir a ela o que estava acontecendo comigo e que meu caso era sem esperança. “Mas
Bill tem uma grande força de vontade”, ela disse. “Ele tem tentado desesperadamente ficar
bom. Doutor, por que ele não consegue parar?”
Ele explicou que minha maneira de beber, que anteriormente era um hábito, tornou-se uma
obsessão, uma verdadeira loucura que me condenava a beber contra meu desejo.
“Nos últimos estágios de nosso alcoolismo ativo, a vontade de resistir já não existe. Portanto,
quando admitimos a derrota total e quando ficamos inteiramente dispostos a tentar os
princípios de A. A., nossa obsessão desaparece e entramos numa nova dimensão – a
liberdade sob a vontade de Deus, como nós O concebemos.”

DESDE A RAIZ PRINCIPAL
O princípio de que não encontraremos qualquer força duradoura, sem antes admitamos a
derrota total é a raiz principal da qual germinou e floresceu nossa sociedade toda.

É dito a todo recém-chegado, e logo ele percebe por si mesmo, que sua humilde admissão de
impotência perante o álcool constitui o primeiro passo em direção à libertação de seu jugo
embriagador.
Assim, pela primeira vez, vemos a humildade como uma necessidade. Mas isso é apenas o
começo. Afastar completamente nossa aversão à idéia de ser humildes, obter uma visão da
humildade como o caminho que leva à verdadeira liberdade do espírito humano, trabalhar para
a conquista da humildade como algo desejável por si mesmo, são coisas que demoram muito,
muito tempo para a maioria de nós. Uma vida inteira dedicada ao egocentrismo não pode ser
mudada de repente.

ALTO E BAIXO
Quando nossa Irmandade era pequena, lidávamos somente com “casos desesperados”. Muitos
alcoólicos menos desesperados tentavam A. A., mas não eram bem-sucedidos porque não
podiam admitir sua desesperança.
Nos anos seguintes isso mudou. Os alcoólicos que ainda tinham saúde, família, trabalho e até
dois carros na garagem, começaram a reconhecer seu alcoolismo. À medida que essa
tendência crescia, jovens que mal passavam de alcoólicos em potencial passaram a juntar-se a
eles. Como poderiam pessoas como essas aceitar o Primeiro Passo?
Recordando nossas próprias histórias de bebida, mostrávamos a eles que anos antes de
reconhecê-lo, já havíamos perdido o controle, que mesmo naquela época nossa maneira de
beber já não era um mero hábito, que era na verdade o começo de uma progressão fatal.

VÁ COM CALMA, MAS VÁ
A procrastinação na verdade é apenas preguiça.
“Tenho observado que algumas pessoas conseguem suportar alguma procrastinação, mas
muito poucos conseguem viver em completa rebeldia.”
“Temos conseguido colocar muitos bebedores problema diante desta terrível alternativa: ‘Ou
nós, Aas, fazemos isso, ou morreremos’. Uma vez que isto entre em sua cabeça, beber mais
só vai apertar mais o laço.
“Como muitos alcoólicos têm dito: ‘Cheguei ao ponto em que ou permanecia em A. A. ou do
lado de fora. De modo que aqui estou!’”
(Fonte: Na Opinião do Bill – paginas: 2-42-49-60-87-118-121-135-168-174-209-217-218-235242-245-246-283-305-314-322)

ADMISSÃO
“Na Opinião do Bill”

ACERCA DA HONESTIDADE
O perverso desejo de ocultar um mau motivo, atrás do bom, se infiltra nos atos humanos de
alto a baixo. Esse tipo sutil e evasivo, de farisaísmo, pode se esconder sob o ato ou
pensamento mais insignificante. Aprender a identificar, admitir e corrigir essas falhas, todos os
dias, constitui a essência da formação do caráter e de uma vida satisfatória.
A decepção dos outros está quase sempre enraizada na decepção de nós mesmos.
De algum modo, estar sozinho com Deus não parece ser tão embaraçoso quanto enfrentar
uma outra pessoa. Até que resolvamos sentar e falar em voz alta a respeito daquilo que há
tanto tempo temos escondido, nossa disposição de “limpara a casa” é ainda muito teórica.
Quando somos honestos com outra pessoa, isso confirma que temos sido honestos conosco e
com Deus.

NA HORA DA VERDADE, SOMOS TODOS IGUAIS
No princípio, passaram-se quatro anos antes que A. A. conseguisse levar à sobriedade
permanente uma única mulher alcoólica. Assim como aquelas pessoas que tiveram um fundo
de poço “muito alto”, as mulheres diziam que eram diferentes; elas não precisavam de A. A.
Mas, com o aperfeiçoamento da comunicação, principalmente pelas próprias mulheres, a
situação mudou.
Esse processo de identificação e transmissão tem continuado. Aqueles que viviam na sarjeta
diziam que eram diferentes. Ainda com mais ênfase, o membro da alta sociedade (ou o bêbado
das altas rodas) dizia a mesma coisa, como também diziam os artistas e os profissionais, os
ricos e os pobres, os religiosos, os agnósticos, os índios e os esquimós, os veteranos e os
prisioneiros.
Mas hoje todas essas pessoas, e muitas outras, falam sobriamente do quanto todos nós,
alcoólicos, somos iguais na hora da verdade.

VIVA SERENAMENTE
Quando um bêbado está com uma terrível ressaca porque bebeu em excesso ontem, ele não
pode viver bem hoje. Mas existe um outro tipo de ressaca que todos experimentamos, bebendo
ou não. Essa é emocional, resultado direto do acúmulo de emoções negativas de ontem e, às
vezes, de hoje – raiva, medo, ciúme e outras semelhantes.
Se queremos viver serenamente hoje e amanhã, sem dúvida precisamos eliminar essas
ressacas. Isso não quer dizer que precisamos perambular morbidamente pelo passado.
Requer, isso sim, uma admissão e correção dos erros cometidos – agora.

CRESCIMENTO PELO DÉCIMO PASSO

Naturalmente, no decorrer dos próximos anos, cometeremos erros. A experiência nos tem
ensinado que não precisamos ter medo de cometê-los, desde que mantenhamos a disposição
para confessar nossas faltas e corrigi-las prontamente. Nosso crescimento como indivíduos
tem dependido desse saudável processo de ensaio e erro. Assim crescerá nossa Irmandade.
Devemos sempre nos lembrar de que qualquer sociedade de homens e mulheres que não
podem corrigir livremente suas próprias faltas, inevitavelmente chega à decadência e até
mesmo ao colapso. Esse é o castigo universal por não continuar fazendo seu inventário moral
e atuar de acordo com ele, do mesmo modo nossa sociedade como um todo deve fazer, se
quisermos sobreviver e prestar serviço de maneira proveitosa e satisfatória.

NÃO PODEMOS VIVER SOZINHOS
Todos os Doze Passos de A. A. nos pedem para irmos contra nossos desejos naturais; todos
eles reduzem nosso ego. Quando se trata da redução do ego, poucos Passos são mais duros
de aceitar do que o Quinto Passo. Dificilmente qualquer um deles é mais necessário à
sobriedade prolongada e à paz de espírito.
A experiência de A. A. nos ensinou que não podemos viver sozinhos e com os problemas que
nos pressionam e com os defeitos de caráter que os causam ou agravam. Se passarmos o
holofote do Quarto Passo sobre nossas vidas, e se ele mostrar, para nosso alívio, aquelas
experiências que preferimos não lembrar, então se torna mais urgente do que nunca
desistirmos de viver sozinhos com aqueles atormentadores fantasmas do passado. Temos que
falar deles para alguém.
Não podemos depender totalmente dos amigos para resolver todas as nossas dificuldades. Um
bom conselheiro nunca pensará em tudo, por nós. Ele sabe que a escolha final deve ser nossa.
Entretanto, ele pode ajudar a eliminar o medo, oportunismo e a ilusão, tornando-nos capazes
de fazer escolhas afetuosas, prudente e honestas.

FORÇA DE VONTADE E ESCOLHA
“Nós, AAs, sabemos que é inútil tentar destruir a obsessão de beber só pela força de vontade.
Entretanto, sabemos que é preciso uma grande vontade para adotar os Doze Passos de A. A.
como um modo de vida que pode nos devolver a sanidade.
Qualquer que seja a gravidade da obsessão pelo álcool, felizmente descobrimos que ainda
podem ser feitas outras escolhas vitais. Por exemplo, podemos admitir que somos impotentes
pessoalmente perante o álcool; que a dependência de um ‘Poder Superior’ é uma necessidade,
mesmo que esta seja simplesmente uma dependência de um grupo de A. A. Então podemos
preferir tentar uma vida de honestidade e humildade, fazendo um serviço desinteressado para
nossos companheiros e para ‘Deus como nós O concebemos’.

Conforme continuamos fazendo essas escolhas e assim indo em busca dessas altas
aspirações, nossa sanidade volta e desaparece a compulsão para beber”.

CONVERSAS QUE CURAM
Quando pedimos orientação a um amigo em A. A., não devemos hesitar em lembrá-lo de nossa
necessidade de completo sigilo. A comunicação íntima normalmente é tão livre e fácil entre nós
que um AA pode às vezes esquecer-se de guardar segredo. Nunca deveríamos violar o santo
refúgio protetor desta que é a mais curativa de todas as relações humana.
Essas comunicações privilegiadas têm vantagens incalculáveis. Encontramos nelas a perfeita
oportunidade de sermos totalmente honestos. Não precisamos nos preocupar com a
possibilidade de prejudicar outras pessoas e nem precisamos temer o ridículo ou a
condenação. E também temos a melhor oportunidade possível para identificarmos o autoengano.

EXAMINANDO O PASSADO
Deveríamos fazer um preciso e exaustivo exame de como nossa vida passada afetou outras
pessoas. Em muitos casos descobrimos que, embora o dano causado aos outros não tenha
sido grande, o dano emocional que causamos a nós mesmos o foi.
Além do mais, os conflitos emocionais danosos permanecem muito profundos, abaixo do nível
da consciência, às vezes quase esquecidos. Portanto, deveríamos tentar relembrar e rever
bem estes acontecimentos passados que deram origem a esses conflitos e continuam
causando violentos desequilíbrios emocionais, perturbando dessa forma nossa personalidade e
mudando nossa vida para pior.
Reagimos mais fortemente às frustrações do que as pessoas normais. Revivendo esses
episódios e discutindo-os em estreita confiança com outra pessoa, podemos reduzir seu
tamanho e portanto seu poder inconsciente.
“ADMITIMOS PERANTE DEUS”
Desde que você não esconda nada, ao fazer o Quinto Passo, sua sensação de alívio
aumentará de minuto a minuto. As emoções reprimidas durante anos saem de seu
confinamento e, milagrosamente, desaparecem à medida que são reveladas. Com a
diminuição da dor, uma tranqüilidade restauradora toma seu lugar. E quando a humildade e a
serenidade estiverem assim combinadas, pode acontecer algo de grande significação para nós.
Muitos Aas, anteriormente agnósticos ou ateus, nos dizem que foi nessa fase do Quinto Passo
que de fato sentiram, pela primeira vez, a presença de Deus. E mesmo aqueles que já tinham
fé, muitas vezes tomaram consciência de Deus como nunca antes.

VITÓRIA NA DERROTA
Convencido de que nunca conseguiria fazer parte e jurando nunca me conformar com o
segundo lugar, eu sentia que simplesmente tinha que vencer em tudo que quisesse fazer,
fosse trabalho ou divertimento. Como essa atraente fórmula de bem viver começou a dar
resultado, de acordo com a idéia que eu então fazia do que fosse sucesso, fiquei
delirantemente feliz.
Mas quando acontecia de um empreendimento falhar, eu me enchia de ressentimento e
depressão que só podiam ser curados com o próximo triunfo. Portanto, muito cedo comecei a
avaliar tudo em termos de vitória ou derrota – “tudo ou nada”. A única satisfação que eu
conhecia era vencer.
Somente através da derrota é que somos capazes de dar os primeiros passos em direção à
libertação e à força. Nossa admissão de impotência pessoal finalmente vem a ser o leito de
rocha firme sobre o qual podem ser construídas vidas felizes e significativas.

GUIA PARA UM CAMINHO MELHOR
Quase nenhum de nós gostou da idéia do auto-exame, da redução do orgulho e da confissão
das imperfeições que os Passos requerem. Mas vimos que o programa realmente funcionava
para os outros e viemos a acreditar na desesperança da vida tal como a estávamos vivendo.
Portanto, quando fomos abordados por aquelas pessoas que tinham resolvido o problema, só
nos restou apanhar o simples conjunto de instrumentos espirituais que puseram ao nosso
alcance.
Nas Tradições de A. A. está implícita a confissão de que nossa Irmandade tem suas falhas.
Confessamos que temos defeitos de caráter, como a sociedade, e que esses defeitos nos
ameaçam continuamente. Nossas Tradições são um guia para melhores formas de trabalhar e
de viver, e representam para a sobrevivência e harmonia do grupo o que os Doze Passos de A.
A. representam para a sobriedade e paz de espírito de cada membro.

UM PRINCÍPIO SALVADOR
Essa prática de admitir os próprios defeitos a uma outra pessoa é, sem dúvida, muito antiga.
Foi validada em todas os séculos, e caracteriza a vida de todas as pessoas espiritualmente
centradas e verdadeiramente religiosas.
Mas hoje a religião não é nem de longe a única defensora desse princípio salvador. Os
psiquiatras e psicólogos apontam a grande necessidade que todo ser humano tem de
desenvolver percepção e conhecimento práticos de suas próprias falhas de personalidade e de
discuti-las com uma pessoa compreensiva e digna de confiança.

No que se refere aos alcoólicos, A. A. vai ainda mais longe. A maioria de nós declararia que
sem a corajosa admissão de nossos defeitos para um outro ser humano, não poderíamos nos
manter sóbrios. Até que estejamos dispostos a tentar isso, parece evidente que a graça de
Deus não nos tocará para expulsar nossas obsessões destrutivas.

NUNCA O MESMO OUTRA VEZ
Descobrimos que quando um alcoólico plantava na mente de outro a idéia de verdadeira
natureza de sua doença, este jamais voltaria a ser o mesmo. Após cada bebedeira, ele diria a
si mesmo: “Talvez esses Aas tenham razão”. Depois de algumas experiências assim, e muitas
vezes antes do começar a ter grandes dificuldades, ele voltaria a nós, convencido.
Nos primeiros anos, aqueles dentre nós que ficaram sóbrios em A. A., eram na verdade casos
horríveis e completamente sem esperança. Mas depois começamos a ter sucesso com
alcoólicos moderados, e mesmo com alguns alcoólicos em potencial. Começaram a aparecer
pessoas mais jovens. Chegavam muitas pessoas que ainda tinham trabalho, lar, saúde e
posição social.
Naturalmente foi necessário que esses recém-chegados chegassem emocionalmente ao fundo
do poço, mas eles não tiveram que chegar a todos os tipos de fundo de poço possíveis para
admitir que estavam derrotados.
COMPLETA A LIMPEZA DA CASA
Muitas vezes, os recém-chegados procuram guardar para si mesmos os fatos desagradáveis
referentes às suas vidas. Tentando evitar a experiência humilhante do Quinto Passo, eles
tentaram métodos mais fáceis. Quase sem exceção se embriagaram... Tendo preservado no
resto do programa, perguntavam-se por que tinham recaído.
Acho que a razão é que eles nunca completaram a limpeza de sua casa. Fizeram seu
inventário, mas continuaram agarrados a alguns de seus piores defeitos. Eles somente
pensaram que tinham perdido seu egoísmo e medo. Somente pensaram que tinham se
humilhado. Mas não tinham aprendido o suficiente sobre humildade, coragem e honestidade.
Até que contaram a outra pessoa toda a sua vida.

O COMEÇO DA VERDADEIRA AFINIDADE
Quando chegamos em A. A. e pela primeira vez na vida nos encontramos entre pessoas que
pareciam nos compreender, a sensação de pertencer foi muito emocionante. Achamos que o
problema de isolamento tinha sido resolvido.
Mas logo descobrimos que, embora não estivéssemos mais sozinhos, no sentido social, ainda
sofríamos das antigas angústias do isolamento ansioso. Enquanto não falássemos, com toda
franqueza, de nossos conflitos e ouvíssemos mais alguém fazer o mesmo, ainda não fazíamos

parte.
O Quinto Passo foi a resposta. Foi o começo de uma verdadeira afinidade como o homem e
com Deus.

O PRIVILÉGIO DE COMUNICAR
Todos devem concordar que nós, Aas, somos pessoas incrivelmente afortunadas. Afortunadas
porque sofremos tanto. Afortunadas porque podemos conhecer-nos, compreender-nos e amarnos uns aos outros tão bem.
Esses atributos e virtudes raramente caem do céu. Na verdade, a maioria de nós sabe muito
bem que essas dádivas são raras e que têm sua verdadeira origem em nosso sofrimento
comum e em nossa libertação comum, pela graça de Deus.
Assim sendo, somos privilegiados por podermos comunicar-nos uns com os outros numa
intensidade e de uma maneira raramente alcançada por nossos amigos não-alcoólicos do
mundo que nos cerca.
“Eu costumava me envergonhar de minha situação e não falava sobre isso. Mas hoje confesso
francamente que tenho tendência à depressão e isso tem atraído para mim outras pessoas
com a mesma tendência. Trabalhar com eles tem me ajudado bastante”.
“DESTEMIDO E MINUCIOSO”
Minha auto análise tem sido frequentemente falha. Às vezes tenho deixado de compartilhar
meus defeitos com as pessoas certas; outras vezes tenho confessado os defeitos delas, em
lugar dos meus, e ainda outras vezes, minha confissão dos defeitos tem sido mais de queixas,
em alta voz, acerca de minhas circunstâncias e meus problemas.
Quando A. A. sugere um destemido inventário moral, isso deve parecer a todo recém-chegado
que lhe estamos pedindo mais do que ele é capaz de fazer. Cada vez que ele tenta olhar para
dentro de si, o orgulho diz: “Você não precisa percorrer esse caminho...” e o medo diz: “Não se
atreva a olhar!”
Mas o orgulho e o medo desse tipo não passam de bichos-papões. Uma vez que façamos
inventário com toda a boa vontade e nos esforcemos para fazê-lo minuciosamente, uma luz
maravilhosa invade essa cena nebulosa. À medida que persistimos, nasce um tipo de
confiança totalmente novo, e a sensação de alívio com a qual finalmente nos deparamos é
incrível.

QUANDO OS CONFLITOS AUMENTAM
Algumas vezes eu seria forçado a examinar situações onde estava agindo mal. No mesmo
instante, eu começaria freneticamente a procurar desculpas.

“Essas”, eu exclamaria, “são realmente faltas de um homem de bem”. Quando essa frase
favorita fosse destruída, eu pensaria: “Bem se aquelas pessoas me tratassem sempre bem, eu
não teria que me comportar da maneira que me comporto”. A desculpa seguinte seria esta:
“Deus sabe muito bem que tenho terríveis compulsões. Simplesmente não posso vencê-las, só
mesmo Ele vai ter que me tirar dessa”. Finalmente chegava o momento em que eu exclamaria:
“Isso eu positivamente não farei! Nem mesmo tentarei”.
Claro que meus conflitos foram aumentando, porque eu estava completamente carregado de
desculpas, recusas e revolta.
Numa auto-avaliação, o que nos vem à mente, quando estamos sozinhos, pode ser distorcido
por nossa própria racionalização. A vantagem de falar com uma outra pessoa é que podemos
obter, diretamente, seus comentários e conselhos a respeito de nossa situação.

DESDE A RAIZ PRINCIPAL
O princípio de que não encontraremos qualquer força duradora, sem que antes admitimos a
derrota total é a raiz principal da qual germinou e floresceu nossa sociedade toda.
É dito a todo recém-chegado,e logo ele percebe por si mesmo, que sua humilde admissão de
impotência perante o álcool constitui o primeiro passo em direção à libertação de seu jugo
embriagador.
Assim, pela primeira vez, vemos a humildade como uma necessidade. Mas isso é apenas o
começo. Afastar completamente nossa aversão à idéia de ser humildes, obter uma visão da
humildade como o caminho que leva à verdadeira liberdade do espírito humano, trabalhar para
a conquista da humildade como algo desejável por si mesmo, são coisas que demoram muito,
muito tempo para a maioria de nós. Uma vida inteira dedicada ao egocentrismo não pode ser
mudada de repente.

CONTANDO O PIOR
Embora fossem muitas as variações, meu principal tema era sempre: “Como sou terrível!” Do
mesmo modo como muitas vezes, por orgulho, exagerava minhas mais modestas qualidades,
também exagerava meus defeitos através do sentimento de culpa. Em todos os lugares, eu
vivia confessando tudo (e mais um pouco) a quem quisesse me ouvir. Acreditem ou não, eu
achava que essa ampla exposição de meus erros era uma grande humildade de minha parte e
considerava isso um consolo e um grande bem espiritual.
Porém, mais tarde, percebi profundamente que na verdade não tinha me arrependido dos
danos que causei aos outros. Esses episódios eram apenas a base para contar histórias e
fazer exibicionismo. Junto com essa compreensão, veio o começo de um certo grau de
humildade.

ALTO E BAIXO
Quando nossa Irmandade era pequena, lidávamos somente com “casos desesperados”. Muitos
alcoólicos menos desesperados tentavam A. A., mas não eram bem-sucedidos porque não
podiam admitir sua desesperança.
Nos anos seguintes isso mudou. Os alcoólicos que ainda tinham saúde, família, trabalho e até
dois carros na garagem, começaram a reconhecer seu alcoolismo. À medida que essa
tendência crescia, jovens que mal passavam de alcoólicos em potencial passaram a juntar-se a
eles. Como poderiam pessoas como essas aceitar o Primeiro Passo?
Recordando nossas próprias histórias de bebida, mostrávamos a eles que anos antes de
reconhecê-lo, já havíamos perdido o controle, que mesmo naquela época nossa maneira de
beber já não era mero hábito, que era na verdade o começo de uma progressão fatal.

PERDÃO
Através do Quinto Passo, que é de vital importância, começamos a ter a sensação de que
poderíamos ser perdoados, fosse o que fosse que tivéssemos pensando ou feito.
Muitas vezes, ao trabalhar nesse Passo com nossos padrinhos ou conselheiros espirituais,
pela primeira vez nos sentimos verdadeiramente capazes de perdoar os outros, não
importando

quão

profundamente

sentíssemos

que

eles

tivessem

nos

ofendido.

Nosso inventário moral nos tinha convencido de que todo perdão era desejável, mas foi
somente quando fizemos resolutamente o Quinto Passo que soubemos no íntimo que éramos
capazes, tanto de aceitar o perdão como também de perdoar.
(Fonte: Na Opinião do Bill – paginas: 17-24-48-65-83-88-102-111-126-135-149-164-209-213228-231-261-289-305-311-314-318)

ACEITAÇÃO
“Na Opinião do Bill”

TUDO OU NADA
A aceitação e a fé são capazes de produzir cem por cento de sobriedade. De fato, elas
geralmente conseguem; e assim deve ser, caso contrário, não podemos viver. Mas a partir do
momento em que transferimos essas atitudes para nossos problemas emocionais, descobrimos
que só é possível obter resultados relativos. Ninguém pode, por exemplo, livrar-se
completamente do medo, da raiva e do orgulho. Consequentemente, nesta vida não
atingiremos uma total humildade nem amor. Assim, vamos ter que nos conformar, com

referência à maioria de nossos problemas, pois um progresso muito gradual, às vezes é
interrompido por grandes retrocessos. Nossa antiga atitude de “tudo ou nada” terá que ser
abandonada.

LUZ PROVENIENTE DE UMA ORAÇÃO
Concedei-nos, Senhor, a Serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos
modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos, e Sabedoria para distinguir umas
das outras.
Guardamos como um tesouro nossa “Oração da serenidade”, porque ela nos traz uma nova luz
que pode dissipar nosso velho e quase fatal hábito de enganar a nós mesmos.
No esplendor dessa oração, vemos que a derrota, quando bem aceita, não significa desastre.
Sabemos agora que não temos que fugir, nem deveríamos outra vez tentar vencer a
adversidade por meio de um outro poderoso impulso arrasador, que só pode nos trazer
problemas difíceis de serem resolvidos.
LIVRANDO-SE DE UMA “BEBEDEIRA SECA”
“Às vezes nós ficamos deprimidos. Disso sei muito bem; eu mesmo fui um campeão das
bebedeiras secas. Enquanto as causas superficiais constituíam uma parte do quadrado;
acontecimentos que precipitavam a depressão; estou consciente de que as causas
fundamentais eram muito mais profundas.
“Intelectualmente,

eu

poderia

aceitar

minha

situação,

mas

emocionalmente

não.

“Para esses problemas, certamente não há respostas adequadas, mas parte da resposta
certamente se encontra no esforço constante para praticar todos os Doze Passos de A. A.”

ACEITAÇÃO DIÁRIA
“Grande parte de minha vida foi passada repisando as faltas dos outros. Essa é uma das
muitas formas sutis e maldosas da auto-satisfação, que nos permite ficar confortavelmente
despreocupados a respeito de nossos próprios defeitos. Inúmeras vezes dissemos: ‘Se não
fosse por causa dele (ou dela), como eu seria feliz!”
Nosso primeiro problema é aceitar nossas circunstâncias atuais como são, a nós mesmos
como somos, e as pessoas que nos cercam como também são. Isso é adotar uma humildade
realista, sem a qual nenhum verdadeiro progresso pode sequer começar. Repetidamente
precisaremos voltar a esse pouco lisonjeiro ponto de partida. Esse é um exercício de aceitação
que podemos praticar com proveito todos os dias de nossas vidas.
Desde que evitemos arduamente transformar esses reconhecimentos realistas dos fatos da
vida em álibis irreais para a prática da apatia ou do terrorismo, eles podem ser a base segura

sobre a qual pode ser construída a crescente saúde emocional e, portanto, o progresso
espiritual.

A FORÇA NASCENDO DA FRAQUEZA
Se estamos dispostos a parar de beber, não podemos abrigar, de forma nenhuma, a esperança
de que um dia seremos imunes ao álcool.
Tal é o paradoxo da recuperação em A. A.: a força nascendo da fraqueza e da derrota
completa, a perda de uma vida antiga como condição para encontrar uma nova.

LIBERDADE ATRAVÉS DA ACEITAÇÃO
Admitimos que não podíamos vencer o álcool com os recursos que ainda nos restavam, e
assim aceitamos o fato de que só a dependência de um Poder Superior (mesmo que fosse
apenas nosso Grupo de A. A.) poderia resolver esse problema até aqui insolúvel. No momento
em que fomos capazes de aceitar inteiramente esses fatos, iniciou-se nossa libertação da
compulsão alcoólica.
Para a maioria de nós foi preciso grande esforço para aceitar esses dois fatos. Tivemos que
abandonar nossa querida filosofia de auto-suficiência. Não o conseguimos apenas com a força
de vontade; isso aconteceu como resultado do desenvolvimento da boa vontade para aceitar
esses novos fatos da vida.
Não fugimos nem lutamos, mas aceitamos. E então começamos a ser livres.

NENHUM PODER PESSOAL
“ A princípio, o remédio para minhas dificuldades pessoais parecia tão evidente que eu não
podia imaginar um alcoólicos recusando a proposta que lhe fosse adequadamente
apresentada. Acreditando firmemente que Cristo pode fazer tudo, eu tinha a idéia inconsciente
de supor que Ele faria tudo por meu intermédio – quando e da maneira que eu quisesse.
Depois de seis longos meses, tive que admitir que ninguém tinha se apoderado do Mestre –
nem mesmo eu.
“Isso me levou à boa e saudável conclusão de que havia muitas situações no mundo sobre as
quais eu não tinha nenhum poder pessoal – que, se eu estava tão pronto a admitir isso a
respeito do álcool, devia admitir também em relação a muitas outras coisas. Tinha que ficar
quieto a muitas outras coisas. Tinha que ficar quieto e entender que Ele e não eu, era Deus.”

OBSTÁCULOS EM NOSSO CAMINHO
Vivemos num mundo cheio de inveja. Em grau maior ou menor, todos são contaminados por
ela. Deste defeito certamente retiramos uma satisfação deturpada porém definida. Se assim

não fosse, porque poderíamos tanto tempo desejando o que não temos, em vez de trabalhar
para obtê-lo, ou furiosamente procurando qualidade que nunca teremos, em vez de adaptarmonos aos fatos, aceitando-os?
Cada um de nós gostaria de viver em paz consigo mesmo e com seus semelhantes.
Gostaríamos de ser assegurados de que a graça de Deus pode fazer por nós aquilo que não
podemos.
Temos visto que os defeitos de caráter baseados em desejos imprevidentes a indignos são
obstáculos que bloqueiam nosso caminho em direção a esses objetivos. Agora vemos, com
clareza, que estivemos fazendo exigências irracionais a nós mesmos, aos outros e a Deus.

DOIS CAMINHOS PARA OS MEMBROS MAIS ANTIGOS
Os fundadores de muitos grupos acabam por dividirem-se em duas categorias, conhecidas na
linguagem de A. A. como “velhos mentores” e “velhos resmungões”.
O velho mentor vê sabedoria na decisão do grupo de assumir sua própria direção e não guarda
ressentimento ao ver reduzido seu status. Seu julgamento, reforçado por considerável
experiência, é saudável: ele está disposto a ficar de lado, aguardando com paciência os
acontecimentos.
O velho resmungão está certamente convencido de que o grupo não pode caminhar sem ele.
Ele constantemente conspira para reeleger-se e continua sendo consumido pela auto piedade.
Quase todos os membros mais antigos de nossa sociedade passaram por isso, em maior ou
menor grau. Felizmente, a maior parte deles sobreviveu para se transformar no velho mentor.
Estes vêm a ser a verdadeira e duradoura liderança de A. A.

MAIS DO QUE CONFORTO
Quando me sinto deprimido, repito para mim mesmo declarações como estas: “O sofrimento é
a pedra de toque do progresso...” “Não tema o mal”... “Isso também vai passar”... “Essa
experiência pode se transformar em benefício”.
Esses fragmentos de oração trazem muito mais do que um mero conforto. Eles me mantêm no
caminho da aceitação perfeita, dissolvem meus temas obsessivos de culpa, depressão, revolta
e orgulho; e às vezes me dão a coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para
perceber a diferença.

O APRENDIZADO NÃO TERMINA NUNCA
“Minha experiência, como antigo membro, é em alguns pontos paralela à sua e as de muitos
outros. Todos nós descobrimos que chega o momento em que não mais podemos conduzir os
negócios funcionais dos grupos, das áreas ou, em meu caso, de A. A. com um todo. Em última

análise, só valemos pelo exemplo espiritual que porventura tenhamos dado. Nesta medida
tornamo-nos símbolos úteis – e isso é tudo.”
“Tornei-me discípulo do movimento de A. A., ao invés do professor que eu outrora achava que
era”.

A OBSESSÃO E A RESPOSTA
A idéia de que de algum modo, algum dia, vai controlar e desfrutar da bebida constitui a grande
obsessão de todo bebedor anormal. A persistência dessa ilusão é incrível. Muitos a perseguem
até as portas da loucura e da morte.
O alcoolismo, e não o câncer, era minha doença. Mas qual a diferença? O alcoolismo não era
também um consumidor do corpo e da mente? O alcoolismo levaria mais tempo para matar,
mas o resultado era o mesmo. Então decidi, que se houvesse um grande Médico que pudesse
curar a doença do alcoolismo, o melhor que eu poderia fazer era procurá-Lo imediatamente.

SATISFAÇÕES DE UMA VIDA CORRETA
Como é maravilhoso sentir que não precisamos nos distinguir especialmente de nossos
companheiros para podermos ser úteis e profundamente felizes. Poucos de nós podemos ser
líderes destacados, e nem queremos sê-lo.
O serviço prestado com alegria; as obrigações honestamente cumpridas; os problemas bem
aceitos ou resolvidos com a ajuda de Deus; a consciência de que em casa ou no mundo lá fora
somos parceiros num esforço comum; o fato de que aos olhos de Deus somos todos
importantes; a prova de que o amor dado livremente sempre traz retorno; a certeza de que não
estamos mais isolados e sós em prisões construídas por nós mesmos; a segurança de que
podemos nos ajustar e pertencer ao esquema de Deus – essas são as satisfações de uma vida
correta, que jamais poderiam ser substituídas por qualquer pompa ou cerimônia ou por
qualquer quantidade de posses materiais.

REVOLTA OU ACEITAÇÃO
Todos nós passamos por períodos em que somente podemos orar com o maior empenho. Às
vezes, vamos ainda mais longe. Somos acometidos por uma revolta tão doentia que
simplesmente não conseguimos orar. Quando essas coisas acontecem, não devemos achar
que somos tão doentes. Devemos simplesmente voltar à prática da oração, tão logo possamos,
fazendo o que sabemos ser bom para nós.

Uma pessoa que persiste na oração encontra-se na posse de grandes dádivas. Quando tem
que lidar com situações difíceis, descobre que pode enfrentá-las. Pode aceitar a si mesma e ao
mundo que a cerca.
Pode fazer isso porque agora aceita um Deus que é Tudo – e que ama a todos. Quando ela
diz: “Pai nosso que estais no céu, santificado seja Teu nome”, ela quer dizer isso profunda e
humildemente. Quando em verdadeira meditação e portanto livre dos clamores do mundo,
sabe que está nas mãos de Deus, que seu destino final está realmente seguro, aqui e no além,
aconteça o que acontecer.
(Fonte: Na Opinião do Bill – paginas: 6-20-30-44-49-109-114-131-138-148-169-194-254-293)

