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A LITERATURA DE A.A.
(continuação)

Ralph Pfau (1904 / 1967) escreveu os “Golden Books” ou Livros de Ouro sob o pseudônimo de
Padre John Doe, para preservar o seu anonimato. O Décimo Segundo Passo diz: "(a) Tendo
experimentado um despertar espiritual, graças a estes Passos, procuramos (b) transmitir esta
mensagem aos alcoólicos, e (c) praticar estes princípios em todas as nossas atividades". Os Livros
de Ouro nos dizem como fazer a última parte, isto é, como trazer os princípios do programa para
nossa vida diária, como tomar decisões no mundo real, e como manter nossas mentes e espíritos em
equilíbrio mesmo no meio das tempestades e tensões da vida quotidiana.
Ralph Pfau era um padre de Indianápolis, Indiana, e foi o primeiro sacerdote católico romano a se
tornar membro de A.A. onde ingressou em 10 de novembro de 1943 no primeiro Grupo dessa cidade
iniciado em 28 de outubro de 1940.
Em junho de 1947, Ralph participou de um retiro espiritual de uma semana para os membros de
A.A. no St. Joseph's College em Rensselaer, Indiana, e como lembrança deu aos participantes um
pequeno panfleto com uma capa dourada, chamado “O Lado Espiritual", que continha as curtas
palestras que tinha dado para o início das várias sessões de discussão em grupo. Posteriormente, as
pessoas começaram a pedir cópias extras para dar aos seus amigos de AA.
Entre 1947 e 1964, Ralph juntou
quatorze desses pequenos "Golden
Books" baseados em suas palestras
proferidas nos retiros espirituais para
AAs que ele organizava nos EUA e
Canadá. Até hoje ainda estão sendo
lidos e utilizados na Irmandade:
O Lado Espiritual (1947) (ao lado),
A Tolerância (1948), As Atitudes
(1949), A Ação (1.950), A Felicidade
(1951), As Desculpas (1952), O
Apadrinhamento (1953), Os Princípios
(1954), Os Ressentimentos (1955),
As decisões (1957), A Paixão (1960),

A Sanidade (1963), A Santidade
(1964) e O Modo de Vida (1964).
Para ter mais tempo disponível e
poder fazer o trabalho para A.A., ele
tornou-se capelão do Convento do
Bom Pastor em Indianápolis em 1950,
onde, ajudado por uma equipe de três
freiras, criou uma pequena editora
para imprimir e distribuir os seus
Golden Books e outros escritos para
membros de A.A. no mundo todo.
http://desdeakron.blogspot.com.br/p/la-literatura-de-aa.html
http://hindsfoot.org/index.html
http://www.barefootsworld.net/aafrjohndoe.html

(Fonte: Alcoolismo e Alcoólicos Anônimos de A a Z)

III REUNIÃO INTERDISTRITAL – ÁREA 20
DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO / 2015
Nesse fórum é definido o material a ser encaminhado à 40ª Conferência de Serviços
Gerais que acontece entre os dias 14 e 18 de março / 2016, a saber: Propostas de
Recomendação, textos sobre o Tema Central da CSG e sugestões para Fóruns de Debate.
É também uma ótima oportunidade dos MCDs, CCDs e servidores dos Organismos
de Serviço da Área participarem de Fóruns de Debates com temas pré-definidos.
A participação dos nossos Distritos é muito importante, afinal, serão dois dias com
muito trabalho, mas também de congraçamento, quando servidores têm oportunidade de se
reencontrarem e debaterem sobre assuntos de A.A.
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INFORMES DE DISTRITOS/GRUPOS
DISTRITO 01 # Grupo de Apoio à Instituição no Centro POP (Icoaraci), com reuniões toda quinta-feira
(14h00min às 15h00min).
# Estão sendo realizadas visitas em Instituições tais como colégios, delegacias etc.,
apresentando resultados positivos (02 ingressos nos grupos do distrito).
# No próximo dia 30/08 acontecerá reunião alusiva aos 33 anos de formação do Distrito,
tendo como local Célios Recepções, sito à Trav. do Cruzeiro, esquina com Rua 15 de
Agosto (4ª rua) - Icoaraci. (09h00min às 15h00min).
DISTRITO 02 # Grupo Mão Amiga está reunindo às quintas-feiras, 19h00min e domingos, 17h00min.
DISTRITO 05 # Grupo Santo Antônio atualmente reúne somente as quintas-feiras, 19h00min.
DISTRITO 06 # Dia 01/11 acontecerá o 1º Ciclo das Tradições (Primeira a Sexta), na Sede do Distrito, das
09h00min ás 16h00min.
DISTRITO 07 # Iniciou os trabalhos dos GTs.
# Grupo Renovação realiza temáticas toda terça-feira, sendo que na primeira parte da
reunião é temática e a segunda parte se converte em reunião de recuperação.
# Toda segunda-feira é realizado trabalho de Décimo Segundo Passo na área de
abrangência do distrito
# Em setembro/15 haverá um Seminário para Profissionais, faltando definir data.
DISTRITO 08 # No último final de semana de outubro acontecerá um Simpósio do CTO no Distrito.
DISTRITO 09 # A partir do dia 16/08 o Grupo de A.A. Estrela estará funcionando aos domingos, 20h00min,
nos altos da Galeria São José - Centro (Castanhal), temporariamente, onde funcionam os
Grupos Central e Modelo.
# O Distrito continua fazendo o trabalho de cooperação sem afiliação com a Fazenda
Embrião.
DISTRITO 10 # Grupo de A.A. Irmãos Unidos realiza reuniões de recuperação, das 10h00min às 12h00min
em todos os feriados.
DISTRITO 11 # Continua realizando reuniões temáticas nos Grupos, às 20h00min, com datas assim
definidas: 02/09: Oitavo Conceito - Grupo Quinze de Agosto; 08/10: Nono Conceito - Grupo
Lar Feliz; 02/11: Décimo Conceito - Grupo Doze de Abril; 18/12: Décimo Primeiro Conceito Grupo Dez de Junho.
DISTRITO 13 # No próximo dia 30 de agosto, às 18h00min, estará ocorrendo a reativação do Grupo de
A.A. Nova Fraternidade.
DISTRITO 16 # Grupo de A.A. Cabano realizou palestra no Bairro Pioneiro no dia 23/08.
# Nos dias 29 e 30/08 o distrito reunirá na cidade de Tomé Açu na sede do Grupo
Renascer.
DISTRITO 22 # As reuniões do Grupo Experimental do Município de Limoeiro do Ajurú estão acontecendo
toda terça e sexta-feira das 19h00min às 21h00mi e já houve 08 ingressos.
DISTRITO 27 # Foi homologado no Distrito o Grupo de A.A. Renascer (Breu Branco/PA.).
DISTRITO 29 # Realizou dia 15/08 uma Reunião de Apadrinhamento para novos servidores.
# O Grupo de A.A. Vida Nova (Salinópolis) realizou dia 15 de agosto, panfletagem em sua
área de abrangência. O trabalho dos GTs será dia 17 de setembro.
DISTRITO 30 # Reuniu para analisar proposta de reforma do Regimento Interno / Área 20, com participação
de servidores do C.A. e ESL.
DISTRITO 31 # Após os trâmites necessários o Grupo de A.A. Botão de Rosa desvinculou-se do Distrito 02
e agora está vinculado a esse distrito.
# Grupo Satélite está reunindo às terças e sextas-feiras, 20h00min, domingo às 10h00min..
DISTRITO 33 # Realizará dia 27/09 o II Fórum de Debates com o tema “Os Serviços em A.A. sob a luz dos
Doze Conceitos”, das 09h00m às 17h00m, na sede do Grupo de A.A. Porto Seguro.
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JÁ ESTÃO PRÓXIMOS... PREPARE-SE!
VIII ENCONTRO DE A.A. NO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Dias 25, 26 e 27/09/2015 - Local da Reunião Pública: Salão Paroquial Padre Sergio
(Paróquia de São Sebastião - Rua 11, Quadra 39, Lote 06) - Bairro: Cidade Nova Parauapebas/PA. - Informações: (91) 3249-1666.
Reunião Interna: Centro de Formação Paroquial - Estrada de Canaã, s/n - Parauapebas/PA.

II ENCONTRO DO BAIXO TOCANTINS
Dias 27 e 28/10/2015 - Local da Reunião Pública: Salão de Eventos da Paróquia São
Francisco Xavier ao lado da Igreja Matriz (Centro) - Barcarena/PA.
Reunião Interna: E.E. Professora Palmira Gabriel - Trav. Jaime Dias s/n (Bairro Novo) Barcarena/PA. - Informações: (91) 3249-1666.
Esse evento é organizado pelos Distritos 16, 17 e 22 da Área 20.
OBS.: EM AMBOS A INSCRIÇÃO CUSTA R$ 50,00.

FALHA NOSSA!!!
Na edição anterior informamos
erroneamente a data do I ENCONTRO DA
ÁREA 28; onde se lê: 09, 10 e 11/11/2015,
leiam-se: 09, 10 e 11/10/2015.

PARA DESCONTRAIR
O bêbado estava sentado no banco da
praça, chorando.
O guarda aparece e pergunta se há algo
de errado com ele.
– Tenho 75 anos e uma esposa de 25,
linda, charmosa e louca por mim.
– E por que está chorando?
– Não me lembro onde moro...

MUDANÇAS DE ENDEREÇOS
GRUPO DE A.A. BOA VIAGEM (Distrito 06) - Mudou
para a Passagem Alberto Engelhard - Escola Ruth
Passarinho - Cúrio Utinga – Reuniões: domingos às
19h00min.
GRUPO DE A.A. TUCUNDUBA (Distrito 06) - Está
reunindo na Trav. Enéas Pinheiro, 2871 - entre Av.
Perimetral e João Paulo II – Esc. Ruy Silveira Brito –
reuniões: terça-feira, às 20h00min.
GRUPO DE A.A. LIRA (Distrito 18) – Mudou para Av.
Serzedelo Corrêa - Escola IEP – Reuniões: domingo ás
10h00min.
GRUPO DE A.A. MILAGRE (Distrito 18) – Está
reunindo na Av. Gentil Bitencourt - Conservatório Carlos
Gomes, às terças e sextas-feiras, 19h00min
GRUPO DE A.A. TUPY (Distrito 24) foi reativado na
Pass. S. Tomé entre as ruas José de Alencar e Santa
Marta (Comunidade St.ª Maria – Reuniões: terça e
quinta-feira às 20h00min.

TRABALHO UNIFICADO DO CTO
Há alguns meses houve a unificação nos trabalhos do CTO entre os Distritos 05, 15, 20 e 21
(38 grupos) e já demonstra resultados efetivos por intermédio da CCCP.
Mensalmente ocorre reunião de avaliação e treinamento como forma de apadrinhamento
para membros que pretendem se envolver em trabalhos de esclarecimento ao público.
Através das contribuições dos grupos, existe intenção de, a partir de novembro/15 serem
afixados outdoors permanentes em pontos estratégicos da Área Metropolitana e abrangência dos
Distritos envolvidos.
Em agosto houve reunião de esclarecimento para servidores do SESC, quando foi
distribuído farto material de divulgação. Nesse trabalho contamos também com participação da
Profissional Cooperadora Janaína Aranha.
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RELATÓRIO ANUAL DE A.A.

Página04

Esta é capa do relatório da 40ª CSG que acontecerá em
março/2016 na cidade de São Paulo (Hotel Excelsior), onde estará
presente o nosso Delegado de Área a ser eleito em novembro
próximo.
Incentive seu grupo a adquiri-lo ao preço de R$ 56,00,
podendo ser pago em parcelas até 31 de dezembro do ano em
curso; dessa forma, estará proporcionando um percentual de
30% para os nossos Organismos de Serviço em nível de Área
e assumindo verdadeiramente a responsabilidade no custeio da
Conferência de Serviços Gerais de A.A.
Vale lembrar que esse relatório é uma fonte de informações
atualizadas de Alcoólicos Anônimos no Brasil e em parte
do mundo, permitindo-nos aumentar nossos conhecimentos a
respeito de A.A.

ANIVERSÁRIOS DE GRUPOS/DISTRITOS
AGOSTO
Dia 11 - Grupo Jaderlândia (Distrito 09) - 18 anos - 20h15min
Dia 15 - Grupo São Miguel (Distrito 14) - 31 anos - 20h00min
Dia 23 - Grupo Jardim (Distrito 24) - 38 anos - 20h00min
Dia 29 - Grupo Sobriedade (Distrito 22) - 35 anos - 19h30min
Dia 30 - Distrito 01 (Icoaraci) - 33 anos - 09h00min

SETEMBRO
Dia 13 - Grupo Aurá (Distrito 21) - 20 anos - 16h00min
Dia 19 - Grupo Voltei a Brilhar (Dist. 26) - 24 anos - 20h00min
Dia 20 - Grupo Nova Esperança (Dist. 16) - 23 anos - 20h00min
Dia 24 - Grupo Curió (Distrito 06) - 33 anos - 20h00min

OUTUBRO
Dia 01 - Grupo Perpétuo Socorro (Dist. 30) - 39 anos - 19h30min

MUDANÇA DO ESG
De acordo com informe da JUNAAB, que foi repassado aos
MCDs na reunião periódica em agosto, em julho ocorreu a
mudança de endereço do Escritório de Serviços Gerais –
ESG; nosso escritório estará saindo da Av. Senador Queiroz,
esquina com Brigadeiro Tobias, para nova sede no seguinte
endereço: Rua Padre Antonio de Sá, 116 – Tatuapé – São
Paulo/SP. – CEP 03066-010.

Há 15 anos os Grupos de A.A.
em nossa Área têm contribuído com
o ESL enviando uma sacola extra
também denominada Sacola do
Apadrinhamento, com finalidade
específica de suprir as despesas
adicionais de final de ano e que
acabam onerando as contas do
nosso escritório, afinal de contas,
como empresa temos despesas
com funcionárias e no final de ano
temos que pagar o 13.º Salário e
seus respectivos encargos.
Setembro é o mês em que
podemos demonstrar uma das
formas de gratidão, através dessa
sacola, com certeza será de grande
utilidade. Incentive seu grupo!

Envie informes de seu Grupo/Distrito para o A.A. em Foco através do e-mail:

aaemfoco.20@gmail.com
- Boletim Informativo do Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos / Área 20
Avenida José Bonifácio, 546 – Altos – São Braz – Belém-Pará
Fones: (91) 3249-1666 / 3249-6666 / 98736-8119 / 98870-6579
Site: www.aapara.com.br / E-mails: esl.pa@hotmail.com / comitedearea.pa@hotmail.com
VISITE-NOS, SEJA BEM VINDO!
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