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Como Funciona

Raramente vimos alguém fracassar tendo seguido cuidadosamente 
nosso caminho.

Os que não se recuperam são pessoas que não conseguem ou não querem 
se entregar por completo a este programa simples, em geral homens e 
mulheres que, por natureza, são incapazes de ser honestos consigo 
mesmos.

Existem pessoas assim. Não é culpa sua, parecem ter nascido assim. São naturalmente 
incapazes de aceitar e desenvolver um modo de vida que requeira total honestidade. Suas 
chances são inferiores à média. Existem, também, as que sofrem de graves distúrbios 
mentais e emocionais, mas muitas delas se recuperam, se tiverem a capacidade de serem 
honestas. 

Nossas histórias revelam, de uma forma geral, como costumávamos ser, o que aconteceu e 
como somos agora. Se você chegou à conclusão de que quer o que nós temos e deseja 
fazer todo o possível para obtê-lo, então está pronto para dar alguns passos. 

Diante de alguns, nós recuamos. Achamos que poderíamos encontrar um modo mais fácil e 
mais cômodo. Mas não conseguimos. Com toda a veemência a que somos capazes, 
pedimos que você seja corajoso e cuidadoso, desde o início. Alguns de nós tentamos nos 
agarrar a nossas velhas idéias e o resultado foi nulo, até que nos rendemos 
incondicionalmente. Lembre-se de que estamos lidando com o álcool - traiçoeiro, 
desconcertante, poderoso! Sem ajuda, é demais para nós. Mas há Alguém que tem todo o 
poder - este Alguém é Deus. Que você possa encontrá-lo agora! 

Extraído do Livro Alcoólicos Anônimos, Capítulo 5, publicado em português pela JUNAAB e 
com autorização de A.A. World Services, Inc.
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Perguntas mais freqüentes sobre 
o web site de Alcoólicos Anônimos
Como criar um site na internet para o 
A.A. local?...

As relações públicas
Aos repórteres e jornalistas são sempre 
dadas boas-vindas nas reun...

Fundo de Apadrinhamento 
Internacional
Foi criado na Conferência de Serviços 
Gerais de 2006...

Informações sobre Alcoólicos 
Anônimos
O único requisito para tornar-se 
membro é o desejo de parar de beb...
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O A.A. é para você?
Já tentou parar de beber por uma 
semana (ou mais), sem conseguir 
atingir ...
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