COMUNICAÇÃO: BASE FUNDAMENTAL PARA UM BOM SERVIÇO NO
TERCEIRO LEGADO

Prezados Companheiros: - Hoje, nos reencontramos!
A todo momento conversamos com nós mesmos, seja para definir e avaliar
sentimentos, emoções, comportamentos e atuações ou seja para emitir
opiniões, formular idéias ou ainda, aprofundar pensamentos e buscar
compreender o sentido daquilo que ouvimos e vivemos no dia-à-dia.
Todo ser humano procura se comunicar, mas é muito comum encontrar
pessoas que não conseguem interagir umas com as outras.
Dentro de uma comunicação, a clareza e a forma como a mensagem é
transmitida, “pedem” de nós um comprometimento pessoal.
Por definição,“Comunicação é um processo pelo qual as pessoas tentam
expressar o que pensam e o que sentem para os outros, como também destes,
vir a tê-la em reciprocidade. Nesse sentido, é importante sabermos ouvir e
escutar para sermos ouvidos e escutados por alguém”. Não é diferente para
nós, quando estamos realizando um Serviço de Alcoólicos Anônimos!
“A comunicação é uma troca de idéias e informações. Não é o que se diz, mas
o que o outro entende sobre o que estamos dizendo! Ela é mais do que apenas
dizer palavras. Ela entra em todas as facetas de nossas atividades cotidianas e

relações pessoais. Ela melhora o nosso relacionamento interpessoal e nos faz
aceitar mais e melhor os outros, principalmente depois de conhecer as suas
virtudes ou limitações. Quando existe clareza, o que anima uma comunicação e
o que a torna mais cativante são o tema, as pessoas e os relacionamentos que
passam a existir entre elas”.
“As comunicações são como uma via de duas mãos, e a tarefa de comunicarse não está concluída até que haja compreensão, aceitação e uma ação
resultante. A finalidade da comunicação é afetar comportamentos. É trazer
esclarecimentos dentro de uma informação. Um erro comum é o de se emitir
orientações por escrito e se acreditar que sua interpretação será desta forma
mais precisa do que a verbal, sem a possibilidade de problemas na sua
receptividade. Há a necessidade da interação, levando-se melhores
esclarecimentos e despertando-se o interesse pelo assunto. Por isso, a razão
dos valores que devemos dar as interações e aos processos de trocas e aos
relacionamentos, senão tudo cai de água abaixo e continuaremos fazendo
descaso em cima de descaso, mais preocupados com o que vamos dizer”.
Comunicação é para os nossos trabalhos do Terceiro Legado mais do que um
requisito fundamental. Ela é essencial para o conhecimento do Programa de
Recuperação de Alcoólicos Anônimos, tanto pelo membro quanto pela
Sociedade. Ela é o elo de ligação para o bem estar e para uma continuidade
saudável das atividades desenvolvidas pelo 3º Legado - Serviço em AA.
Os membros de AA que se interessam pelos Serviços da Irmandade,
normalmente se apegam as atividades como um gesto de sobrevivência. Isto
porque, a ausência de atividades leva também ao doente alcoólico o
aparecimento de doenças físicas e mentais, que não têm nada a ver com o
alcoolismo (embora ele atribua ao alcoolismo). Como exemplo, a autodesvalorização, o declínio da auto-estima, a desmotivação ou o isolamento
social, para não falar do tenebroso afastamento do Grupo, que ocorre na
medida em que o tempo passa e também, quando “as coisas melhoram...”
Vejo portanto, que praticar o Terceiro Legado, significa também ingerir “um
comprimido de milagrosa medicação” para a nossa saúde, que com o passar
dos anos normalmente dá os seus sinais com o avançar da idade e na medida
que completamos mais anos de Sobriedade! E entendo que é fundamental

fazer esta comunicação e alerta à nossa Comunidade, que ainda tem dúvidas
sobre os Serviços em AA.
Eis uma comunicação importante e faço-a agora: Em outubro de 2008, a
Irmandade de Alcoólicos Anônimos já existia em 180 países, com 113.168
Grupos, com mais de Dois milhões de membros, tendo o Livro “Alcoólicos
Anônimos” em 58 idiomas e mundialmente contando com a existência de 61
Escritórios de Serviços Gerais. Mas, continua necessitando dos nossos
Serviços!
Outra comunicação que nos faz muito bem lembrar, como Servidores, diz
respeito a nossa política de Relações Públicas, quando em 1973 a Conferência
de Serviços Gerais (EUA/Canadá) confirmava que: “temos de reconhecer que
nossa competência para falar de alcoolismo se limita ao tema de Alcoólicos
Anônimos e seu Programa de Recuperação”. Sapateiro, não vá além de suas
chinelas, foi o que nos foi dado a entender! É uma comunicação básica, clara e
fundamental.
Na verdade, já em junho de 1960, o nosso co-fundador Bill W. previa alguns
desafios, tendo em vista o crescimento tão vertiginoso de nossa Irmandade: dizia ele em um artigo, “Para onde vamos a partir de agora? Quais são nossas
responsabilidades para hoje e para o amanhã?
As respostas a estas perguntas vem sendo respondidas na medida que nossos
Servidores se dispõem a praticar o Terceiro Legado. Será que estamos
fazendo tão bem como deveria ser, o “Alcoólicos Anônimos Amanhã”,
imaginado pelo nosso co-fundador? Será que estamos retribuindo a dádiva
recebida? Será que não estamos nos acomodando? Pergunto: Como será
Alcoólicos Anônimos, depois de Amanhã...? Onde erramos? Onde acertamos?
Onde podemos corrigir? Onde está o Amor? Onde está o Perdão? Onde está
a Espiritualidade? Onde está a Gratidão?
Para que a mensagem de AA possa ser divulgada corretamente, sem
banalização, há a necessidade de conhecermos o Programa de Recuperação,
seus Princípios e como funcionam os segmentos organizados dentro da
Irmandade, seus Representantes, seus Encargos, seus níveis de
responsabilidades e autoridades delegadas. De outra forma, sempre haverá
retrocesso...
Uma ação bem coordenada e de forma organizada, proporciona o alcance da

Sobriedade e da mensagem de AA a um número maior de empresas públicas e
privadas, clínicas e hospitais, escolas e universidades: Nossos grandes
multiplicadores da mensagem. Para isto, o entendimento do 3º Legado, precisa
ser claro, aberto, preciso, transparente e responsável. Estes atributos só
acontecem se houver uma comunicação clara e objetiva, sem distorções, de
forma com que o receptor possa receber a mensagem sem ruídos e possa
repassá-la para a Comunidade AA.
A imprensa e o rádio no Brasil, desde os anos da década de 1950 vem
abordando temas sobre Alcoólicos Anônimos. Nos últimos anos temos
presenciado, principalmente a Televisão mostrar, como funcionam os grupos
de AA. Isto ocorre desde o ano de 1975 (com a novela “Meu rico português”).
Nestas ocasiões, além de enaltecer a credibilidade e a importância de AA e da
mensagem de esperança e amor ao alcoólico que ainda sofre, prestam um
valioso serviço de comunicação e informação correta à Sociedade. Somos
imensamente gratos. Quantos novos companheiros e quantas novas
companheiras chegaram aos Grupos e hoje reconhecem o valor daquelas
comunicações! Foram muitos, muitos...e muitas!
Por outro lado, outro meio de comunicação que está sendo bastante
pesquisado está sendo a Internet. Ai, convém checar as informações! Elas são
variadas! Elas devem ser filtradas, pois devido a liberdade de expressão não
há um comprometimento e se identifica a existência de assuntos controvertidos
e alguns outros que banalizam o conteúdo da mensagem de AA. Eis porque
uma comunicação necessita ser eficaz.. Sua eficácia traduzirá a mensagem
correta e esta será de grande valia aos interessados no Programa de AA e a
todos aqueles que atuam no 3º Legado.
Todo o empenho que se faz buscando atrair o alcoólico para um grupo de AA
denominamos como Serviço. Atrair um novo membro a um grupo é um
momento muito mágico e acompanhar a Recuperação do alcoólico é uma
dádiva de Deus, porque ali também estamos todos nós, em Unidade
recebendo-o, e juntos, repassando adiante a dádiva da Sobriedade! É a
comunicação afetiva. É o resultado do nosso único propósito primordial –
Transmitir, comunicar, levar a mensagem ao alcoólico que ainda sofre!
Ferramentas para o trabalho do Terceiro Legado e espaço para todos que o
queira não faltam! Quem deseja honestamente trabalhar em AA, sempre

encontrará um lugar compatível com as suas habilidades. Antes de nós, muitas
experiências foram vivenciadas, discutidas exaustivamente, eliminadas e
muitas outras foram colocadas em prática porque deram certo. A presença de
um bom veterano, repassando suas experiências serve de estímulo bastante
significativo ao desenvolvimento de um Grupo. Normalmente ele é o
responsável pelo despertar dos demais membros para a prática do Terceiro
Legado, repassando sua vasta experiência, não a restringindo somente para si
próprio.
Para que um membro assuma um Encargo é necessário que conheça um
mínimo sobre o 3º Legado – Serviço em AA. Só a vontade de querer “trabalhar”
pelo seu grupo e conseqüentemente pelo AA já é importante, porém
insuficiente. Pois como já é dito, “o que deve ser feito, deve ser bem feito” e
para o bom Serviço, a nossa Irmandade não foge desta regra!
Todo membro que desperta para o trabalho dentro de AA, deve ao mesmo
tempo se “alimentar” com as boas novas das literaturas específicas que
possam melhor lhe conduzir e torná-lo eficiente no desempenho do 3º Legado.
Ler tudo que possa lhe orientar para melhor divulgar a Irmandade: “O Grupo”,
“Os Doze Passos e as Doze Tradições”, “O Manual de Serviços”, “Os Doze
Conceitos para os Serviços Mundiais”, as “Recomendações da Conferência”,
“Revista Vivência”, folhetos, como por exemplo, “Como falar em reunião de não
AA” e tudo que é notícia em AA.
Um dos principais requisitos prende-se a sua nova Responsabilidade: Servidor
de Confiança. Um bom Servidor, representa o seu Grupo, o seu Distrito, a sua
Área, a sua Região, o seu País. Esta representação significa se fazer presente
nos fóruns de Serviços, tais como Reuniões de Serviços, Reuniões nos
Distritos, Reuniões de Comissões ou Comitês, Assembléias de Área,
Conselhos de Representantes, Conferências e Eventos. Para isto, convém ficar
sempre atento às Comunicações...
Existindo ou não as convocações, os Servidores de Confiança foram
escolhidos para estar presentes. É assim que funciona a ação do 3º Legado
durante o tempo de mandato assumido. Foi um compromisso para exercer o 3º
Legado, que normalmente ocorre quando o 1º Legado – Recuperação e o 2º
Legado – Unidade, já estão bastante assimilados e compreendidos.
Normalmente, quando entendemos que é chegado o momento do exercício da

Gratidão. Do passar adiante! Da doação. Do dar de graça o que de graça
recebeu! Porém, isto não é uma regra. É possível que existam os sacrifícios de
tempo, de outros compromissos, etc., etc. Mas, e no tempo das bebedeiras....?
Porque a acomodação? Por que esperar que somente os outros façam por
você e para você? Todos nós podemos! É até uma verdadeira e salutar
mudança de hábito!
O nivelamento e a igualdade de propósito entre todos os membros, o é
“proibido proibir”, a não obrigatoriedade, a não exclusão e a ausência de
regras, direcionam a Irmandade ao longo dos anos para um segmento, cada
vez mais admirado e compreendido dentro da sociedade.
Nosso entendimento é de que toda espécie de trabalho tem que ser realizado
para se manter um grupo de AA em funcionamento. É através do trabalho dos
membros do grupo que os doentes alcoólicos de uma comunidade ficam
sabendo que AA existem e de que forma pode ser encontrado. É através do
Serviço em AA que são atendidos os pedidos de ajuda e são mantidos os
órgãos de serviços e os contatos necessários com o restante do AA a nível
local, nacional e internacional e assim, o grupo fica informado e sai do
isolamento.
Nos grupos, os membros encarregados destes serviços são também chamados
de Servidores, que escolhidos pelos demais membros executam suas
atividades por períodos limitados, proporcionando a rotatividade. Portanto,
aprender a aceitar a responsabilidade dentro do grupo é um privilégio. Este
privilégio e esta responsabilidade devidamente manejadas, podem ser bastante
útil à recuperação. Muitos membros de AA descobriram e constataram que o
Terceiro Legado representa uma excelente maneira de fortalecer a própria
sobriedade e por isto procuram não se afastar de atividades que possam
fortalecer o seu Programa de Recuperação.
O AA é um corpo amante, crescente e vivo. Ama através do Serviço. Cresce
através do Serviço e torna-se vivo através do Serviço. Sua reprodução não é
biológica e as novas gerações de membros e Servidores somente poderão
acontecer através do Serviço, tendo a obediência aos princípios, entre eles o
da escolha democrática e o da rotatividade nos encargos.
O 3º Legado compreende os órgãos de serviços, diretores e encargos dentro
de nossa Irmandade a partir do grupo, indo até a estrutura nacional e

internacional. Compreende os Procedimentos do 3º Legado para o sistema de
escolha e votação de representantes de AA. Compreende a Junta Nacional de
Serviços Gerais e a Conferência de Serviços Gerais. Compreende a Reunião
de Serviços Mundiais. Compreende as Garantias Gerais e a Ata de
Constituição da Conferência.
Simples tarefas de Serviço ajudam a desenvolver a confiança, ou um início de
crédito em seus próprios valores e opiniões e até mesmo o retorno do respeito
próprio e da auto-estima. Serviço é tão fundamental para AA, assim como a
abstinência do álcool está para a Sobriedade. É o verdadeiro núcleo em torno
do qual a Irmandade é construída.
A comunicação é um instrumento de integração e também de instrução. São os
relacionamentos dentro de nossa Irmandade entre os Órgãos de Serviços e os
Grupos e seus membros. A comunicação é responsável pela circulação das
informações que são emanadas e, quanto mais bem informados, mais
envolvidos estaremos com os nossos propósitos, pois a comunicação amplia a
visão do membro de AA interessado na prática do 3º Legado, proporcionandolhe ser um dos melhores porta-vozes do Grupo ou do segmento de Serviço
onde desempenha suas atividades.
No campo afetivo, a comunicação permeia toda a ação do ser humano,
possibilitando as interações, o compartilhamento com as idéias e os anseios
para minimizar o sofrimento e a necessidade de ajuda. O ser humano necessita
comunicar-se. A falta de comunicação leva à solidão. Leva a uma carência
afetiva e emocional.
Que o Poder Superior nos ilumine!
CAMPOS S.

