Os dois tipos de reunião mais comuns em A.A. são:
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Reuniões Abertas: Como indicam as palavras, as reuniões desse tipo são abertas aos alcoólicos e
suas famílias, bem como a qualquer pessoa que se interesse em solucionar seu problema com
bebida alcoólica ou em ajudar outra pessoa a solucionar um problema de alcoolismo.
A maioria das reuniões abertas segue um roteiro mais ou menos fixo, ainda que em alguns lugares se
tenha verificado diversas variações. A Conferência recomenda a leitura do Preâmbulo de A.A. em
todas as reuniões. O Coordenador descreve o programa de A.A. em forma resumida para os novatos
que estão na sala e em seguida apresenta um ou mais oradores, que contam suas próprias histórias
de bebedores e como estão se recuperando em A.A. e podem, às vezes, dar suas interpretações
pessoais de A.A.
Na metade da reunião, normalmente há um período para dar os avisos locais de A.A. e o Tesoureiro
recolhe as contribuições espontâneas para pagar o aluguel da sala de reuniões, os gastos com
literatura e outros custos. Geralmente, depois da reunião, os presentes se reúnem informalmente para
tomar cafezinho ou refrescos e "papear".
Nas reuniões abertas, sempre se lembra aos convidados de que as opiniões e interpretações que
escutarem ali são unicamente as do orador que as apresenta. Todos os membros têm total liberdade
de interpretar o programa de recuperação segundo seu próprio parecer, mas ninguém pode falar pelo
Grupo local ou por A.A. em sua totalidade.
Reuniões Fechadas: Essas reuniões são somente para os alcoólicos. Nelas os membros
encontram uma oportunidade de compartilhar, uns com os outros, tudo o que se refere aos problemas
relacionados com formas e costumes de beber, assim como seus esforços para alcançar uma
sobriedade estável. Também é possível discutir diversos elementos do programa de recuperação e
estudar a literatura de A.A. Da mesma forma que as abertas, há espaço para ler a correspondência e
os avisos e recolher as contribuições voluntárias para cobrir as despesas do Grupo. O cafezinho ou
os refrescos são componentes indispensáveis durante os bate-papos informais, no meio ou no final
das reuniões.
REUNIÕES DE AA ONLINE
Tal como as reuniões normais de AA, as reuniões de AA online são autônomas. Por não ter uma
localização geográfica, as reuniões de AA online não fazem parte da estrutura de serviço (EUA/
Canadá e Brasil).

Incentivam-se os membros de AA a participarem no serviço nos lugares onde residem e a participar nas decisões da consciência de grupo local.
Algumas reuniões de AA online levam a cabo reuniões sobre o serviço e recolhem contribuições da Sétima Tradição.
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Junta de Servicios Gerais de AA
Av. Senador Queiroz 101 2 Andar,

Conj 205, São Paulo, SP 01026-001, Brasil; 55-11-32293611;

www.alcoolicosanonimos.org.br
A.A. Escritorio de Servicos Gerais
Estrada Pa ço Do

Lumiar, Bairro Horta Nova, Lote R4 - Loja A, Lisboa, 1600-543, Portugal;

(351) 21-7162969; www.aaportugal.org
AABR-Online
Somos um grupo de ex-bebedores que conseguimos através do programa de recuperação de
Alcoólicos Anônimos uma vida saudável sem ingerir bebidas alcoólicas. Compartilhamos nossas
experiências, forças e esperanças via email com membros de A.A. de vários países. O idioma
utilizado é o Português.
http://www.aabr.com.br
secretaria@aabr.com.br
AA Sobriedade
O Grupo AA Sobriedade de Alcoólicos Anônimos tem a finalidade de facilitar a troca de experiências,
forças e esperanças entre alcoólicos e alcoólicas de AA da língua portuguesa do mundo inteiro via
troca de mensagens pela Internet.
Você não precisa ser membro de AA para ingressar no Grupo, o único requisito para ser membro é
ter o desejo de parar de beber.
aa-sobriedade-owner@yahoogrupos.com.br
http://www.aasobriedade.org
Alcoólicos Anônimos 5 de Abril
Grupo 5 de Abril teve sua origem em 5 de abril de 1992. Era um grupo CXC (JOÃO PESSOA PARAÍBA) e teve uma importante história, de recuperação para muitos de nós. Funcionava na
AMCBU (Associação das Comunidades Bancárias e Universitária), No momento este grupo está
fechado e, por conta do seu fechamento, abrimos o Grupo 5 de abril online em 19/02/07. Apesar dos
primeiros momentos desfavoráveis, se ergueu graças a persistência de todos nós e a proteção de
um Poder Superior que nos deu a coragem de continuar esta caminhada permitindo-nos assistir ao
seu crescimento e sua capacidade de levar a palavra online salvando vidas e tornando a vida de
muitos um exemplo DE UMA VIDA MELHOR.
(PARA PARTICIPAR DAS NOSSAS REUNIÕES DIARIAS, BASTA ACESSAR O SITE DO GRUPO,
E SEGUIR PASSO A PASSO AS ORIENTAÇOES DE BAIXAR E INSTALAR O PROGRAMA PALTALK)
Nosso site : www.grupo5deabril.org
Nosso email:

aa.grupo5deabril@hotmail.com

Nossa lista: 5deabril-online-subscribe@yahoogrupos.com.br
Grupo de Alcoolicos Anonimos Brasil Portugal
O Grupo de Alcoolicos Anonimos Brasil Portugal é um grupo de troca de mensagens através da
internet onde compartilhamos experiencias forças e esperanças a fim de resolvermos nosso
problema comum e ajudar outras a se reabilitarem do Alcoolismo.

Para se inscrever no grupo, basta enviar um e-mail para,

aabrasilportugal@yahoogrupos.com.br, ou visite nossa home-

page: http://www.aabrasilportugal.org/
O Grupo de Alcoolicos Anonimos Brasil Portugal reune-se diariamente as 22h, horario de Brasilia,
por chat de voz. Através do programa Paltalk, que pode ser baixado em nosso site, http://www.
aabrasilportugal.org ou através do site, www.paltalk.com. Basta seguir as instruções para criar nick e
senha e pode-se encontrar a sala na guia: Americas/South America. Reuniões as 22h e plantões a
partir das 6 h, sempre horário de Brasilia.
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