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EDITORIAL O   AA   VISTO   DE   FORA

Recomeço

 Ao comemorar os 
43 anos de AA no RN, o ESL/
sede, Área 13 – AA/RN tem 
a sa� sfação de retomar o In-
formAA, agora editado pela 
Rede de Comunicadores 
Amigos da nossa Irmandade.
 São profi ssionais 
que estão dedicando parte 
do seu tempo, para a divul-
gação de Alcoólicos Anôni-
mos, com o único obje� vo 
de fazer chegar a mensagem 
de AA, ao alcoólico que ainda 
sofre.
 O InformAA será bi-
mestral, distribuído através 
das redes sociais, versão on-
line, e em versão impressa. 
Convocamos os grupos para 
interagirem conosco e dis-
tribuí-lo, dentro do espírito 
da 5ª Tradição.

AGENDA

 Alcoólicos Anônimos, irmandade de homens e mulheres, cujo único requi-
sito para fazer parte é o desejo de parar de beber. Desejo este muito di* cil de ser 
a� ngido, porque, depois que a dependência do álcool se instala no organismo, o in-
divíduo precisa de uma intervenção profi ssional, familiar, espiritual, para que busque 
ajuda, considerando que sozinho é pra� camente impossível fi car sóbrio.
 Por esta razão, em junho de 1992, a convite de uma amiga assistente social 
do Hospital Universitário Onofre Lopes, responsável pelo Grupo de AA naquela ins� -
tuição, ingressei nesse trabalho. Eu, como profi ssional da área da saúde, com conhe-
cimento em dependência química, fi rmei o compromisso de ser amiga de AA. Desde 
então, tenho par� cipado de convenções nacionais, seminários Norte/Nordeste, reu-
niões temá� cas, com o obje� vo de adquirir conhecimentos sobre a Irmandade e, 
assim, ajudar as pessoas que estão de mãos estendidas, em busca de alguém que as 
acolha.
 Nesta minha vivência de 26 anos em AA, integrei-me ao Comitê Trabalhando 
com os Outros (CTO), por meio do qual sou requisitada a ministrar palestras, junta-
mente com membros, em ins� tuições (SIPAD), como, também, palestras de infor-
mação ao público, nos grupos.
 O AA funciona. Tenho acompanhado a recuperação de vários membros, pes-
soas que chegaram ao fundo do poço, perderam tudo (trabalho, família, dignidade), 
mas conseguiram colocar em prá� ca os 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos, 
para con� nuarem sóbrias, por 24 horas. Agradeço a Deus por permi� r que eu possa 
ser voluntária em um trabalho edifi cante de resgate de tantas vidas.

“O AA funciona. Tenho acompanhado a recuperação 

de vários membros, pessoas que chegaram 

ao fundo do poço”

Gasparina Monteiro – Assistente Social, Amiga de AA

O alcoolismo é considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde
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- Aniversário de 28 anos do 
Distrito I – dia 26/08/2018 - 
salão de Eventos BN (rua da 
Cruz, 327, Bairro Nordeste – 
Natal RN, das 15h às 18h00 
– tema: O distrito faz seu in-
ventário.
 
- III Encontro dos Distritos e 
ESLAAM – dia 16/09/2018 
- na Escola Diocesana de 
Majorlândia – CE, às 09h00 
– Tema: Os três legados: fun-
damentos da transmissão da 
nossa mensagem.
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Encontro celebra 43 anos 
de AA no estado
 Membros de Alcoólicos Anônimos, da área 13 – AA/RN, 
par� cipam de encontro comemora� vo aos 43 anos da chegada 
de AA ao Rio Grande do Norte. O evento vai acontecer no Colé-
gio Marista de Natal, localizado na Rua Apodi, 330 (Centro), no 
dia 19 de agosto de 2018, das 9h às 16h.
O tema do encontro surge de uma publicação lançada recen-
temente pela Junta Nacional de Serviços Gerais (JUNAAB), no 
Brasil: “O grupo-base: coração de AA”.
 Para o membro Coordenador da Área 13 (MCA), Jailson 
C., o tema enfa� za a importância que o grupo exerce na estru-
tura de Alcoólicos Anônimos.
 Durante o evento, os par� cipantes terão oportunidade 
de trocar experiências sobre o propósito e funcionamento dos 
serviços e do programa de recuperação de AA, na Área 13. 
Atualmente, a Área 13 é formada pelos grupos, distritos e es-
critórios que abrangem o Rio Grande do Norte e alguns grupos 
do Ceará.

No Brasil

 O AA chegou ao Brasil em 1947, quando foi aberto o 
primeiro grupo, no Rio de Janeiro. Aqui no estado, a inicia� va 
surgiu em Caicó, a 272 Km da capital do estado, com a fundação 
do grupo Seridó, no dia 27 de julho de 1975.
No dia 26 de novembro do ano seguinte, o Grupo Natal abriu as 
suas portas, sendo o primeiro grupo de AA da capital po� guar e 
o segundo do estado.
 Atualmente, 83 grupos estão de portas abertas, diari-
amente, em dias alternados, com o obje� vo de levar a men-
sagem de recuperação ao alcoólico que ainda sofre, por meio 
de reuniões, em um trabalho con' nuo nas comunidades.
 O trabalho, porém, não se limita à abs� nência. “Ad-
mi� r a impotência perante o álcool é o primeiro passo da pro-
gramação de AA, que sugere uma reformulação de vida, por 

 A coordenadora do Comitê Trabalhando com os Outros (CTO), da Junta Nacional de Serviços Gerais de AA (JUNAAB) 
no Brasil, Elisabete Cris� na Resta, virá a Natal para as comemorações dos 43 anos da chegada de Alcoólicos Anônimos no 
Rio Grande do Norte.
 No dia 17 de agosto, Elisabete vai par� cipar de Reunião Temá� ca, no Hotel Maine, a par� r das 19h30, quando falará 
sobre o tema “CTO/Nacional e CTO/Local, juntos na efi cácia da transmissão da mensagem”. No dia 19, ela vai ministrar pal-
estra no Encontro de aniversário do AA, no Colégio Marista de Natal, com o tema “CTO e as mídias sociais, na transmissão 
da mensagem”. Membros de todos os grupos de AA do RN estão convidados.

CTO nacional par! cipa de 

aniversário do AA/RN

meio de 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos”,  afi rma o 
diretor-administra� vo do Escritório de Serviços Locais (ESL/ 
sede), M. Dantas. De acordo com ele, os princípios espiritu-
ais de AA reorientam a vida do alcoólico em recuperação, 
proporcionando-lhe uma nova maneira de viver.
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APRENDENDO   MAIS CABECEIRA   DE   MESA

GRUPOS EM FOCO

 A porta de entrada de Alcoólicos Anônimos, no Rio Grande do Norte, 
foi o Seridó. Membros do AA da Paraíba trouxeram a mensagem da Irmandade 
à comunidade caicoense, fato que culminou na fundação do primeiro grupo de 
AA, no estado, o Grupo Seridó de AA, no dia 27 de julho de 1975, na cidade de 
Caicó. 
 Com 43 anos de história e um trabalho incessante de recuperação de 
alcoólicos junto à comunidade, o Grupo Seridó con! nua de portas abertas, 
com reuniões às quartas-feiras, às 19h30 e, aos sábados, às 20h.
 Juntamente com outros 12 grupos, faz parte do Distrito III, promoven-
do um trabalho que tem se fortalecido na região do Seridó Po! guar, nos úl! -
mos anos, levando a mensagem ao alcoólico que ainda sofre.
O Grupo Seridó de AA está localizado na Rua Marinheiro Manoel Inácio, 233, 
Centro, Caicó-RN.

Foto: Acervo AA/RN

 Minha vida alcoólica foi marcada pelo desastre. Cheguei ao ponto de 
não acreditar mais em mim e achar que a única saída era a morte. Fui covar-
de. Não ! ve coragem de ! rar minha própria vida. Pensava em provocar para 
matar e depois pra! car o suicídio. Deus me livrou dessa situação, acredito 
que me preparando para chegar ao AA.
 Cheguei em um grupo de AA pela primeira vez no dia 13 de maio de 1982. 
Na época,  apenas o Grupo Natal funcionava na cidade. O Grupo Esperança estava 
temporariamente desa! vado. Éramos aproximadamente 50 companheiros, com 
a presença, por reunião, de mais ou menos 15 companheiros. 
 Não foi fácil. Eu era solteiro e o mais jovem do Grupo, com apenas 31 
anos. Mesmo assim, fui acreditando naquilo que os mais an! gos me mostra-
ram: evitar o Primeiro Gole, frequentar as reuniões e me afastar dos velhos 
ambientes.
 Hoje, com 36 anos de presença constante nas salas de reuniões, sou 
convicto de que minha maior proteção para chegar até aqui, tem sido a fre-
quência às reuniões e a prá! ca do Programa oferecido por Alcoólicos Anôni-
mos.

Altamir/julho 2018
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 O grupo de AA é a base 
de sustentação da estrutura de 
Alcoólicos Anônimos. É forma-
do por alcoólicos em recupera-
ção, homens e mulheres que, 
periodicamente, se reúnem 
para trocar experiências, forças 
e esperanças, com o obje! vo de 
se manterem sóbrias e ajudar 
outros alcoólicos a alcançarem 
a sobriedade, graças à prá! ca 
do programa de recuperação da 
Irmandade.
 O grupo se reúne em 
um espaço ( sico (uma sala) que, 
apesar de estar fechado após as 
reuniões, seus membros con! -
nuam atuando na comunidade, 
com a prá! ca do programa de 
recuperação, levando a men-
sagem de sobriedade ao alcoóli-
co que ainda sofre por causa do 
alcoolismo.
 As reuniões dos grupos 
de AA são abertas a alcoólicos, 
familiares, profi ssionais e ou-
tras pessoas da comunidade. A 
relação dos grupos de AA e seus 
respec! vos endereços podem 
ser encontrados no site aarn.
org.br. Contatos diretos pelo 
telefone 3221-2777, de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 17h.


