JUNCCAB – JUNTA DE SERVIÇOS GERAIS DE COMEDORES
COMPULSIVOS ANÔNIMOS DO BRASIL

Diretrizes Sugeridas Para Escrever A
História Local de CCA
As diretrizes a seguir são oferecidas apenas como sugestões; elas são
orientações para auxiliar você a decidir quais informações devem ser coletadas.
Nós convidamos todos os membros para participarem do registro da
história do programa na sua região e na coleta de documentos históricos locais.
Isso ajuda a garantir que a sua história não será perdida. Por isso, o Escritório
de Serviço Mundial convida você a conservar seus registros para que historiadores
e estudiosos, além de visitantes de todas as partes do mundo, possam ter
uma percepção mais ampla a respeito do programa e também valorizar sua
história em diferentes regiões. O anonimato e a confidencialidade serão
protegidos.
Nós sugerimos que o conteúdo e a interpretação das histórias da sua
região sejam aprovados pela consciência coletiva dos membros da sua região.

 No nível pessoal:
Como você chegou a CCA?
Onde você ouviu falar sobre o CCA pela primeira vez?
Você teve um padrinho/madrinha? Se sim, como esse apadrinhamento te ajudou
como recém-chegado?
Você ainda tem um padrinho/madrinha?
Como você contribuiu para o crescimento da Irmandade? (Por favor, não seja
modesto).

© 2014 Overeaters Anonymous, Inc. Board-approved

JUNCCAB – JUNTA DE SERVIÇOS GERAIS DE COMEDORES
COMPULSIVOS ANÔNIMOS DO BRASIL

 O nascimento do CCA na sua região:
Quando CCA começou na sua cidade ou região? Onde as primeiras reuniões
foram sediadas (casas, igrejas etc.)?
Quem foi o responsável pela criação do grupo? Quais os primeiros membros a
contribuírem para o crescimento e sucesso do grupo? Como tudo começou: foi
um desdobramento de um grupo “pai”, uma divisão de um grupo principal ou
mais antigo ou uma pessoa iniciou o grupo?
Como era o CCA da sua região nos primeiros dias?
Como era realizado o contato com os novos membros? Como era praticado o
Décimo Segundo Passo?
O grupo buscou a cooperação de agências comunitárias locais e de profissionais
como ministros (religiosos), médicos etc.?
Quem foram os fundadores e prestadores de serviço no início do grupo?
Com que frequência as reuniões aconteciam e qual era o roteiro adotado?
Houve algum tipo de problema nos primeiros anos? O processo de crescimento
trouxe dificuldades?
O seu grupo já teve um nome? Qual era? Ainda é o mesmo? Se mudou,
qual é o nome atual do grupo?
Você sabe como a comunidade local recebeu o primeiro grupo quando ele
começou? A comunidade foi afetada de alguma forma desde então?
Há um intergrupo ou escritório de serviços na região ou comunidade? Você
sabe quando começou? Como? Quem foi o responsável? Houve algum tipo de
problema durante o processo?
Houve alguma oposição a CCA ou rixas entre intergrupos na sua região?
Explique, por favor.
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A sua região patrocina eventos de CCA como convenções, maratonas, retiros
ou assembleias? Quando eles começaram? Com que frequência eles acontecem?
Muitas pessoas participam?
Você participa de confraternizações de CCA que abrangem outras regiões? Há
membros da sua região que façam isso?
Você tem vivenciado o crescimento do seu grupo na sua região? Quem se
aproxima do CCA hoje: pessoas mais jovens, mulheres, homens, minorias?
Todos são bem-vindos? Houve ou existe algum problema específico?
Vocês celebram o tempo de permanência dos membros na Irmandade e o
aniversário do grupo? Como? Como CCA mudou – se houve mudança – desde
a primeira vez em que você teve contato com o programa?

N.T. Traduzido por JUNCCAB. Por estar disponível no site www.oa.org não necessita de
autorização para tradução e impressão. Originalmente em:
http://www.oa.org/pdfs/localhistoryguidelines.pdf
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