" PARTICIPAÇÃO COM RESPONSABILIDADE "
A RESPONSABILIDADE DOS GRUPOS COM OS SERVIÇOS MUNDIAIS
Os grupos de A. A. têm hoje em dia a responsabilidade final e autoridade
suprema pelos nossos serviços mundiais. (Conceito I)
A RESPONSABILIDADE DELEGADA (CONFERÊNCIA/ JUNTA DE
CUSTÓDIOS)
Em benefício de A. A. como um todo, a nossa Conferência de Serviços Gerais
tem a principal responsabilidade de manter os nossos serviços mundiais. Mas a
Conferência também reconhece que a principal iniciativa e responsabilidade
ativa, na maioria desses assuntos, deveria ser exercida principalmente pelos
Custódios, membros da Conferência quando eles atuam entre si como Junta de
Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos. (Conceito VI)
A RESPONSABILIDADE NO SERVIÇO
Quase todas as sociedades e governos, hoje, apresentam sérios desvios do
princípio muito sadio de que cada responsabilidade operacional deve ser
acompanhada de uma autoridade correspondente para acompanhá-la. É por
isso que temos tido tanto trabalho em discussões precedentes ao definir as
autoridades e responsabilidades dos Grupos de A. A., da Conferência, dos
Custódios e das nossas corporações de serviço ativo. Tentamos fazer,
certamente, com que a autoridade em cada um desses níveis seja igual à
nossa responsabilidade. Então tentamos relacionar esses níveis entre si de tal

maneira que esse princípio seja mantido completamente. (Conceito X)
A RESPONSABILIDADE COM A AUTO-SUFICIÊNCIA
Para que A. A. possa manter-se livre de quaisquer influências externas,
precisamos assumir a responsabilidade com a manutenção dos nossos grupos
e organismos de serviços em todos os níveis.
"Os serviços abrangem, desde a xícara de café até a Sede de Serviços Gerais
para a ação nacional e internacional. A soma de todos esses serviços é o
Terceiro Legado de A. A. Tais serviços são absolutamente necessários para a
existência e crescimento de A. A. Aspirando simplicidade, muitas vezes nos
perguntamos se poderíamos eliminar alguns dos serviços atuais de A. A. seria
maravilhoso não se ter preocupações, nem políticas, nem despesas e nem
responsabilidades! Mas isso é apenas um sonho acerca de simplicidade; isso,
na verdade, não seria simplicidade. Sem seus serviços essenciais, A. A. se
converteria rapidamente numa anarquia disforme, confusa e irresponsável. "
(A. A. Atinge a Maioridade, pg. . 122; 5ª Ed, 2001)
A RESPONSABILIDADE NO SERVIÇO DO GRUPO
"A. A. jamais deverá organizar-se como tal; podemos porém criar juntas ou
comitês de serviço diretamente responsáveis perante aqueles a quem prestam
serviços" (Nona Tradição)
A RESPONSABILIDADE DOS SERVIDORES DE CONFIANÇA
Não obstante, os grupos de A. A. reconheceram que para os propósitos dos
serviços mundiais, a "Consciência de Grupo de A. A.", como uma totalidade,
tem certas limitações. Não pode atuar diretamente em muitos assuntos de
serviço porque não está suficientemente informada sobre os problemas em
questão. É também verdade que a Consciência de Grupo, durante de muito
distúrbio, não é sempre o guia mais seguro, porque temporariamente podem
impedir o seu funcionamento de forma inteligente e eficiente. Portanto, quando
a Consciência de Grupo não pode ou não deve atuar diretamente, quem
deveria atuar no seu lugar? A segunda parte da Segunda Tradição nos dá a
resposta quando descreve os líderes de A. A. como "servidores de confiança".
Esses servidores devem estar sempre prontos para fazer pelos Grupos o que
os grupos não podem ou não devem fazer por si mesmos.
Conseqüentemente, os servidores tendem a usar as suas próprias informações
e julgamento, às vezes a ponto de discordar de uma opinião mal informada ou
preconcebida do Grupo.
Portanto, será observado que nos serviços de mundiais de A. A. confiamos
numa pequena porém idônea minoria — nos cento e tanto membros da C. S.G.
— para atuar como Consciência de Grupo de A. A., em muito dos nossos
assuntos dos nossos serviços. Como em outras sociedades livres, confiamos
nos nossos servidores (cf. Conceito III), embora sabendo que na eventualidade
de falharem nas suas responsabilidades ainda teremos ampla oportunidade
para adverti-los ou substituí-los. (Conceito V)
A RESPONSABILIDADE NA RECUPERAÇÃO
"Algumas pessoas se opõem firmemente à posição de A. A. de que o
alcoolismo é uma doença. Sentem que esse conceito tira dos alcoólicos a

responsabilidade moral. Como qualquer A. A. sabe, isso está longe de ser
verdade. Não utilizamos o conceito de doença para eximir nossos membros da
responsabilidade. Pelo contrário, usamos o fato de que se trata de uma doença
fatal para impor a mais severa obrigação moral ao sofredor, a obrigação de
usar os Doze Passos de A. A. para se recuperar". (Na Opinião do Bill – pág. 32)
A RESPONSABILIDADE NO APADRINHAMENTO
"Todos os padrinhos são necessariamente líderes. Os valores são tão grandes
quanto podem ser. Uma vida humana e geralmente a felicidade de toda uma
família está em jogo. O que o padrinho diz ou faz, como prevê as reações dos
seus afilhados, como controla e se apresenta bem, como faz as suas críticas e
como controla bem o seu afilhado, através de exemplos espirituais pessoais –
essas qualidades de liderança podem constituir toda a diferença entre a vida e
a morte". (Conceito IX)
A RESPONSABILIDADE COM A TRANSMISSÃO DA MENSAGEM
Quando qualquer um, seja onde for,
estender a mão pedindo ajuda,
quero que a mão de A. A.
esteja sempre ali.
E por isto: Eu sou responsável".
— Declaração do 30º aniversário
Convenção Internacional de 1965
"(...) O Escritório de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos é muito mais do
que o principal portador da mensagem de A. A. ele tem apresentado A. A. ao
mundo conturbado em que vivemos. Tem encorajado a propagação de nossa
Irmandade em todos os lugares. A. A. World Services, Inc. está pronto para
atender às necessidades especiais de qualquer grupo ou indivíduo isolado, seja
qual for a distância ou o idioma. Seus muitos anos de acumulada experiência
estão disponíveis para todos nós. (...)
Esse é o legado de responsabilidade dos serviços mundiais que nós, os
membros mais antigos que vão desaparecendo, estamos deixando a vocês, os
A.As de hoje e de amanhã. Sabemos que vocês vão guardar, sustentar e
estimar esse legado mundial como a maior responsabilidade coletiva que A. A.
já teve. (Bill W. – Na Opinião do Bill, pág. 332)
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