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Atenção Intergrupos e Juntas de Serviço:  

Por favor, informe a WSO  sempre que forem feitas alterações nos dados das 

reuniões. 

Atenção secretárias de Grupos: 

Por favor, copiem nosso boletim eletrônico para que sejam compartilhados com os 

membros de seu grupo. 

LEMBRETES 

12 de Dezembro Dia do 12º Passo dentro da Irmandade. 
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Um Passo à Frente 
 

Participantes agitam em sua passagem por Cleveland 

 Mais de 800 membros de CCA de todo o mundo se reuniram para 

compartilhar sua experiência, força e esperança, assim como seu amor e 

entusiasmo pelo programa que salvou suas vidas, de 29 de Agosto a 1º de 

Setembro na agitada Cleveland, Ohio, Estados Unidos. 

O tema da Convenção, “Recuperação para Agitar nosso Mundo” 

serviu de inspiração para cerca de 80 workshops tais como “Sempre No Meu 

Pensamento: Abstinência”; “Se Eu Tivesse Um Martelo: Instrumentos de 

Recuperação”; “Ao meu lado: Apadrinhamento” e  “ Eu tive o Melhor Momento 

da Minha Vida: Gratidão”  

Os oradores também ministraram workshops sobre os Doze passos e 

sobre a prática dos Princípios contidos nos Passos, Tradições e Conceitos em 

todas  as nossas atividades. Outros tópicos de workshop incluíram intimidade, 

bulimia e anorexia, emagrecimento de 45 Kg, juventude, recuperação contínua, 

homens em CCA, sexualidade, imagem corporal e diversidade. 

Membros de CCA vasculharam o bazar onde Juntas de Serviços locais 

venderam itens como camisetas e canecas. Uma sala de meditação propiciou 

um santuário para os participantes que necessitaram de um momento de 

reflexão silenciosa e, na sala de reuniões, ocorreram reuniões de CCA de hora 

em hora. 

A “Grande Abertura de Sexta à Noite” incluiu contagem regressiva 

para início da abstinência, apresentação das bandeiras de todos os países 

onde CCA está presente, oradores  e entretenimento. 

Na noite de sábado, os participantes aproveitaram um jantar especial e 

abstinente, assim como apresentações artísticas e dança, até tarde da noite. 

O evento foi um sucesso e os participantes manifestaram animação para a 

próxima Convenção de Serviço Mundial, a qual ocorrerá em Boston, 

Massachusetts, Estados Unidos, de 1º a 4 de Setembro de 2016. 

 

ORIGINAL : http://www.oa.org/pdfs/asa_q4_13.pdf 

http://www.oa.org/pdfs/asa_q4_13.pdf
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O tema “Nosso Propósito 

Primordial” irá direcionar a Conferência 

de Serviço Mundial de 2014 (WSBC) que 

ocorrerá em Albuquerque, Novo México, 

Estados Unidos, de 28 de Abril a 3 de 

Maio de 2014. O tema foca no Plano 

estratégico de CCA para 2014 e os 

workshops irão enfatizar as três metas 

do plano estratégico que são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O WSO (Escritório de Serviço 

Mundial) enviou o relatório final da 

conferência mundial de 2013 em 

setembro de 2009. Para 2014, o WSO irá 

colocar todos os documentos relacionados 

à conferência exclusivamente no site 

www.oa.org. 

Os delegados registrados e todas 

as juntas de serviço registradas 

receberão um e mail notificando quando 

os documentos estiverem disponíveis. 

Para ajuda para baixar esses documentos 

entre em contato com Sandy H. no  WSO 

telefone  505-891-2664 ou e-mail 

shickox@oa.org. 

O primeiro contato incluiu o 

formulário e as instruções de registros 

para delegados, custódios e formulários 

para submissão de moções. Os 

 

 

 

 

 

 

 

 formulários para registros de 

delegados e para custódios são em PDF 

que devem ser preenchidos e impressos 

depois enviados por fax ou correio ao 

WSO.  

 

Todos os primeiros documentos 

enviados, incluindo o relatório final da 

conferência de 2014 estão disponíveis no 

WEB SITE DE OA www.oa.org 

Você ou alguém está interessado 

em preencher uma posição como 

custódio?  No site existe o formulário. As 

seguintes posições de serviço estão 

abertas para as eleições de 2014:  

•          Região 1: 3 anos  

•          Região 4: 3 anos  

•          Região 7: 3 anos  

•          Custódio de serviços virtuais: 3 

anos  

•          Custódio de serviços gerais: 3 

anos  

A Conferência de serviços 

mundiais 2014 ocorrerá na Embassy 

Suites Albuquerque Hotel and Spa.  O 

valor é de US$139 por noite (quarto de 1-

4 pessoas) mais US$18.07, um total de 

US$157.07. Esse valor inclui café da 

manhã, geladeira, micro-ondas, internet e 

translado para jantar nas noites de terça 

a sexta. A data final para reserve é em 

28 de março de 2014. Para reservas 

online faça direto no hotel 1-505-245-

7100 e use o código do grupo: WSB.  Os 

quartos estarão disponíveis de 27 de 

abril a 4 de maio de 2014.  

 

 

 

 

WSBC 2014 - Prazos Importantes   
 

10 de Dezembro – Postagem de novas moções e alterações de estatuto 

30 de Dezembro – Registro de Delegados no Escritório de Serviço Mundial (WSO) 

10 de Janeiro de 2014 – Segunda disponibilização do material da Conferência 

www.oa.org/world-service-events-word-service-business-conference/ 

28 de Janeiro de 2014 – Inscrições para prestar serviços como custódio 

 

1.     Aumentar o foco para as ações que 

são necessárias para a abstinência; 

2.    Aumentar o foco na necessidade de 

trabalhar os 12 passos; 

3.    Aumentar o foco na responsabilidade 

individual de levar a mensagem.  

 

http://www.oa.org/world-service-events-word-service-business-conference/
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Nos últimos cinco anos, como 

parte do plano estratégico da junta de 

custódios ( BOT) , temos feito grandes 

esforços sobre a informação pública 

sobre a existência de CCA  e como isso 

pode ajudar  na  recuperação do comer 

compulsivo e  nos efeitos sobre a saúde . 

Os projetos incluíram: 

Anúncios de serviço público no rádio e na 

TV  (PSA) , os anúncios na TV  foram ao 

ar mais de 35000 vezes nos EUA e 

Canadá desde 2010 enquanto que os 

anúncios nas rádios foram ao ar mais que 

9000 vezes nos EUA  e Canadá desde 

2008 . 

www.oa.org/mediaprofessionals/psa-

public-service-announcements/  

Uma série de radio intitulada Arquivos de 
áudio de CCA : uma solução através dos 
12 passos para o comer compulsivo 
,chegou perto de 1 milhão de downloads 

desde que foi lançada  no outono de 2012 

. Está disponível em  

www.oa.org/newcomers/sound-bites-

from-oa/   

Uma  serie de 24 arquivos de áudio 

disponíveis para download com 

testemunhos sobre  a abstinência   de 

membros de CCA e  algumas versões em 

áudio de folhetos conhecidos de CCA 

estão em www.oa.org/oapodcasts/ 

A campanha de informação pública 

utilizando posters agora está em seu 

segundo ano de sucesso, e  tem a função 

de serem distribuídos para profissionais, 

serviços de saúde e  locais de reuniões de 

grupos, intergrupos e juntas de serviço . 

Os comunicados direcionados à imprensa 

que foram encaminhados também a 

centenas de publicações também 

resultaram em numerosos artigos sobre 

ou incluindo CCA. Mais recentemente uma 

campanha na mídia por 63 dias resultou 

em mais de 53000 novas visitas no site 

mundial (www.oa.org), o dobro que a 

agência tinha previsto. 

O escritório mundial também 

disponibilizou anúncios em uma revista 

famosa sobre dietas Today’s Dietitian 
que tem em torno de 110.000 leitores e 

que é distribuída anualmente para todos 

os participantes da conferência anual de 

alimentação dietética e nutrição onde cca 

também é citado, assim como em outras 

conferências anuais. 

Todos esses esforços resultaram em CCA 

se tornar mais conhecido como uma 

solução para o comer compulsivo e para os 

problemas relacionados ao peso.  Muitos 

projetos locais podem também fazer o 

despertar publico para CCA.  Sugestões 

para PI (informação pública) estão no site 

de CCA em 

www.oa.org/membersgroups/public-

information-suggestions/ 

http://www.oa.org/pdfs/PI_scale.pdf 

http://www.oa.org/pdfs/PI_Refrigerator

.pdf 

Os projetos de informação pública 

incluem dois posters de informação 

pública para locais de informação de 

reuniões e dois anúncios para revistas.  

 

 

  

http://www.oa.org/mediaprofessionals/psa-public-service-announcements/
http://www.oa.org/mediaprofessionals/psa-public-service-announcements/
http://www.oa.org/newcomers/sound-bites-from-oa/
http://www.oa.org/newcomers/sound-bites-from-oa/
http://www.oa.org/oapodcasts/
http://www.oa.org/
http://www.oa.org/membersgroups/public-information-suggestions/
http://www.oa.org/membersgroups/public-information-suggestions/
http://www.oa.org/pdfs/PI_scale.pdf
http://www.oa.org/pdfs/PI_Refrigerator.pdf
http://www.oa.org/pdfs/PI_Refrigerator.pdf
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POLÍTICAS DE INFORMAÇÃO PÚBLICA 

Ocasionalmente membros podem confundir os esforços em busca do despertar o 

publico com o não respeito à 11 tradição " atração ao invés de promoção ". Os delegados na 

WSBC de 2008 adotaram as políticas abaixo para explicar o uso apropriado da imprensa e 

das relações públicas para criar o despertar da existência de CCA e a recuperação que isso 

oferece. 

 

2008B POLÍTICA PARA MÍDIA 

Para aumentar o despertar público, comedores compulsivos anônimos e as juntas de 

serviço podem enviar divulgação para a imprensa, divulgar em eventos, jornais, revistas, TV, 

web sites, cartazes, e outros meios de informação publica, cuidando para que o anonimato 

dos membros de CCA  seja preservado . Nomes de contato nos meios públicos de 

comunicação pode incluir alguém que trabalha com a informação publica assim como o 

primeiro nome de membros de comedores compulsivos anônimos . 

 

2008 C POLÍTICA DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

Se CCA deseja continuar a existir deve continuar a crescer com a finalidade de 

cumprir plenamente  nosso propósito primordial de levar a mensagem ao comedor compulsivo 

que ainda sofre e para aqueles que ainda não sabem da existência da nossa irmandade . 

Nós atingimos plenamente nosso propósito primordial mais efetivamente pela atração e 

cooperação - e não promoção ou filiação ( associação ) . Para direcionar a nossa irmandade 

aqui estão algumas definições dos termos: 

Atração: direcionar, mas que não seja pela influência física , convidar , direcionar , 

encorajar , abordar . 

Promoção: como em um negócio, como que vender, como que avançar com a finalidade ao 

lucro. 

Cooperação: duas ou mais pessoas que trabalham juntas para atingir um meta em comum ou 

resolver um problema em comum. 

Afiliação - conexão, grupo fechado, implica em ter um nome, envolve parceria. 

Comedores compulsivos anônimos são atrativos quando mostra as pessoas porque somos, o 

que somos, o que fazemos e como, permitimos que as pessoas saibam que estamos 

disponíveis se e quando  a ajuda é necessária. Nós passamos os fatos nos meios de 

comunicação social preservando nosso anonimato em nível público. CCA é cooperação quando 

trabalhamos com os outros mais do que sozinhos.  Contratar outros profissionais como 

hospitais, médicos, enfermeiros ou  nutricionistas  não é considerada afiliação. 

 

POLÍTICA DE ANÚNCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

 

Para aumentar o despertar público o CCA e as juntas de serviço podem utilizar os  anúncios 

de utilidade pública em jornais , revistas , televisão, rádio, web sites e outras formas 

públicas de comunicação. 

 

2008e POLÍTICA PARA ANÚNCIOS PAGOS 

 

Para aumentar o despertar público, o CCA e as juntas de serviço podem utilizar anúncios 

pagos em jornais apropriados, revistas, televisão, rádio, websites, cartazes e outros meios 

públicos de comunicação. 
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ABSTINENTES OU NÃO?
 

 

Por causa de transferências 

militares, vivi em muitas pequenas 

cidades onde tive dificuldades de 

encontrar padrinhos abstinentes. Isso me 

forçou a trabalhar com padrinhos que, ou 

não estavam abstinentes, ou não tinham 

trabalhado tantos passos quanto eu tinha 

trabalhado. Essas eram minhas únicas 

opções. Muitas vezes tive que encarar 

essa dúvida: Sigo sozinha ou trabalho com 

quem não tem uma abstinência forte  mas 

é alguém com quem posso falar, uma vez 

que não consigo um padrinho abstinente? 

Minha resposta foi firme. 

É melhor eu trabalhar 

temporariamente com uma pessoa que não 

está abstinente que trabalhar meu 

programa sozinho enquanto procuro um 

padrinho abstinente. Isolamento é uma 

grande parte da minha doença e quebrar 

esse hábito foi a primeira coisa que me 

ajudou como recém-chegado.  

Uma ideia útil para mim é 

reservar o termo “padrinho” para pessoas 

em recuperação nos três níveis e chamar 

as outras pessoas da minha rede de apoio 

de “amigos de CCA”. Não importa qual 

termo eu use, devo lembrar-me que 

“Juntos conseguimos o que jamais 

conseguiríamos sozinhos” ( Promessa de 

CCA) . 

Como recém-chegado, trabalhar 

do primeiro ao quinto passo com meu 

primeiro padrinho, trouxe-me muitos 

meses de abstinência antes que eu 

começasse a me mudar pelo país. 

Novidade! Novo formato sugerido de reunião 
O Formato de Reunião Sugerido de CCA serve para reuniões de todos os tamanhos. O formato, que 

foi atualizado recentemente, enfatiza padrinhos abstinentes, contribuições de Sétima Tradição e 

assinatura de Lifeline. O formato de reuniões agora inclui um resumo dos Instrumentos de 

Recuperação, o qual torna mais rápido e fácil rever todos os nove instrumentos. E, como sempre, o 

formato contém “Nosso Convite a Você” e a lista dos Doze Passos e Doze Tradições. Baixe grátis 

em www.oa.org/pdfs/ suggested_meeting_format.pdf 

 

 Nota do Tradutor: O texto em Português está disponível na Junccab – junccab@uol.com.br  

 

 

mailto:junccab@uol.com.br
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Em meu novo lar, tive que pedir a 

alguém, que não havia trabalhado o 4º 

Passo, para me amadrinhar. Depois da 

minha mudança seguinte, recaí. Meu 

primeiro padrinho ficou doente e meu 

próximo padrinho me dispensou porque eu 

não entrei em abstinência em duas 

semanas. Passou-se algum tempo até que 

eu tivesse coragem para tentar de novo, 

mas continuei indo a reuniões e fazendo 

muitas ligações telefônicas. Então 

encontrei um padrinho maravilhoso, que 

me ajudou a ir da depressão suicida a 

quase dois anos de abstinência.  

Mas eu recaí de novo após me 

mudar para uma localidade da Europa 

onde havia poucos membros. O primeiro 

padrinho que encontrei lá admitiu ter 

abstinência intermitente, mas ela tinha 

algo que eu queria: ele tinha feito as 

pazes com seus pais. Trabalhando com 

membros de CCA que estavam lutando 

com sua abstinência fez com que eu 

continuasse voltando durante muitos anos 

de abstinência intermitente, por isso eu 

estava pronto quando um padrinho 

abstinente surgiu durante o ano de 1982. 

Ela mudou tudo pra mim e me ensinou que:  

 

 

 

Se eu queria uma recuperação 

duradoura e serena, teria que trabalhar 

todos os Passos. Minha dificuldade vinha 

sendo fazer reparações. Uma vez que 

completei todos os doze Passos, me senti 

plena pela primeira vez, desde a minha 

infância. Isso começou minha 

transformação de “recaído crônico” para 

“abstinente há 29 anos”. Aprendi que 

trabalhar os passos sob a orientação de 

um padrinho abstinente que tenha 

completado os Passos era a chave para 

que eu deixasse de fazer dieta em CCA 

(abstinência completamente insana) e 

passasse a ter uma abstinência 

satisfatória e feliz. 

Como eu prefiro reuniões 

presenciais, preciso aceitar que deveria 

iniciar uma reunião para ter uma 

disponível e ter o compromisso de 

comparecer toda semana, para continuar 

voltando, o que significaria talvez um 

compromisso de um ano ou mais. Se eu 

não pudesse ir, teria que me certificar de 

que haveria alguém lá para abrir a porta. 

Para mim, o caminho mais 

importante para que uma reunião continue 

é permanecer abstinente. Se eu não fico 

abstinente, não haverá nada na reunião 

para fazer com que os recém-chegados 

voltem e não haverá ninguém para servir 

como um padrinho abstinente que possa 

ajudar os recém-chegados a começar sua 

recuperação.  

Felizmente, não me têm faltado 

padrinhos abstinentes há muitos anos. Se 

isso acontecer de novo de repente, tenha 

a opção de encontrar um padrinho 

abstinente nas reuniões por telefone. Em 

reuniões presenciais ou não, preciso ter 

na minha vida outros comedores 

compulsivos, abstinentes ou não, assim 

posso manter o que tenho, dando de volta 

aquilo que me foi dado. 

— B.G., Maryland 

 

Nota do Editor: O ano de 2013 foi escolhido como “O Ano do Despertar da 

Abstinência”. Para promover esse tema, Um Passo à Frente tem publicado um 

. artigo por edição, para ressaltar a importância de padrinhos abstinentes

APADRINHAMENTO – JUNTOS NA RECUPERAÇÃO 

Dar o Primeiro Passo significa que não 

posso fazer dieta e que um plano 

alimentar sem os passos é mais uma dieta. 
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Do Seu Tesoureiro 

 Karen C. Custódia de Serviços Gerais/Tesoureira 

Ajude CCA a levar a mensagem com 

uma contribuição mensal automática de 

Sétima Tradição. Você pode agora ter uma 

contribuição mensal debitada 

automaticamente do seu cartão de crédito. 

Faça contato com o Escritório de Serviço 

Mundial pelo telefone 1-505-891-2664 para 

aderir ao serviço. 

Fazer orçamento é o processo de 

planejamento do uso dos melhores dados 

históricos e atuais para projetar o que 

acontecerá no próximo ano fiscal. Essa é uma 

oportunidade para checar a realidade. Fazer 

um orçamento para o ano seguinte e monitorar 

os gastos ao longo do ano é responsabilidade 

do Comitê Executivo (EC) da Junta de 

Custódios (BOT). O EC se reúne com o diretor 

de gestão, controlador, gerente de serviços e 

gerente de publicações todo mês para rever 

as finanças. 

Quatro vezes por ano, toda a Junta revê os 

relatórios financeiros de CCA. O planejamento 

do orçamento começa em Agosto, quanto ao 

Escritório de Serviços Mundial (WSO) 

trabalha com a Junta de Custódios e os 

comitês para rever o ano em curso e fazer 

projeções para o ano seguinte. 

Venda de literatura e contribuições são as 

duas principais fontes de receita para CCA. 

Quantos comedores compulsivos mais poderia 

CCA alcançar se as contribuições 

aumentassem, Lifeline se autossustentasse e a 

venda de literatura duplicasse? 

Os envolvidos no planejamento do orçamento 

também avaliam onde cortar para reduzir 

despesas. Os recursos de CCA dependem das 

contribuições de Sétima Tradição e da venda 

de literatura. Comitês trabalham 

incessantemente para levar a mensagem de 

CCA ao público e aos profissionais e para 

fornecer uma fonte de informação e 

esperança. A função do orçamento é fornecer 

um guia para a realização de nosso objetivo: 

levar a mensagem de CCA àqueles que ainda 

sofrem.  

 

Você sabia? 

 
Tudo o que diz respeito a CCA pode ser obtido no nosso site. Veja alguns dos muitos recursos 

disponíveis. Na ponta dos seus dedos: www.oa.org.  

A página de documentos inclui todos os arquivos postados no site, em formato PDF. Tudo, 

desde o jornal Um Passo à Frente até Jovens em CCA: www.oa.org/documents/  

A página de Décimo Segundo Passo Dentro da Irmandade fornece ideias para que grupos e 

juntas de serviço possam ajudar aqueles membros que ainda sofrem com o comer compulsivo.  

www.oa.org/membersgroups/twelfth-step-within/  

A página de Inspiração para o Programa inclui orações, a Promessa de CCA, um arquivo de áudio 

com entrevista com membros e Escorregando e Deslizando, um instrumento de leitura e escrita 

que contém 30 questões para serem utilizadas na escrita diária e/ou em discussões com 

padrinho:  www.oa.org/membersgroups/program-inspiration/ 

Nota do Tradutor: Os documentos disponíveis em Português estão em  

http://www.comedorescompulsivos.org.br/arquivos.htm  

 

Qual é o seu livro ou panfleto favorito de CCA? Conte-nos como ele ajuda sua 

recuperação! O jornal Um Passo à Frente publicará histórias de experiência, 

força e esperança obtidos da literatura de CCA. Envie-nos seus pensamentos em 

cem palavras ou menos. Escreva para info@oa.org e coloque no assunto 

“Literatura de CCA”. 

VOCÊ PODE FAZER CONTRIBUIÇOES NO BANCO DO BRASIL 

PARA A JUNCCAB AG 2860-6   C/C 19179-5                    PARA O WSO  AG 28606   CP 191795 variação 51                    

http://www.oa.org/
http://www.oa.org/documents/
http://www.oa.org/membersgroups/program-inspiration/
http://www.comedorescompulsivos.org.br/arquivos.htm
mailto:info@oa.org
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Quando participei da minha primeira 

assembleia de região, em abril de 1998, 

todos os representantes se encontraram 

para um “compartilhamento sobre 

intergrupo” na sexta-feira à noite, para 

discutir preocupações relativas aos 

nossos intergrupos e soluções para nossos 

problemas. Um dos temas discutidos 

aquela noite foi a alteração das 

expressões contidas em nossa literatura 

quando lida em voz alta em reuniões ou 

eventos de CCA. Essa discussão é tão 

importante hoje quanto foi naquela época. 

É uma prática comum nas reuniões de CCA 

mudar as palavras dos Doze Passos e 

Doze Tradições de CCA na leitura em voz 

alta. As pessoas substituem “Deus” por 

“Poder Superior” e “ele” por termos 

neutros em relação ao gênero, além de 

acrescentar “nós” no início de todos os 

Passos. Nós afirmamos impotência 

perante, não só a comida, mas também em 

relação à adição ou compulsão alimentar. 

Algumas vezes fazemos essas mudanças 

porque queremos fazer valer nossa 

vontade. Algumas vezes fazemos essas 

mudanças com a melhor das intenções: 

queremos utilizar termos que não 

“ofendam” membros em potencial e os 

levem embora de CCA, ou queremos usar 

termos genéricos para que todos possam 

se identificar com o que lemos.  

No entanto, como alguém ressaltou em 

1998, quando fazemos essas mudanças 

estamos, na verdade, alterando os Passos 

e as Tradições. O Estatuto de CCA, 

Subpart B, Artigo XVI, Seção 1, 

claramente explicita o procedimento de 

alteração. Alterações dos Dozes Passos e 

Doze Tradições devem ser aprovadas por 

dois terços dos delegados na Conferência 

de Serviço Mundial e aquela votação 

precisa ser ratificada por três quartos 

dos grupos de CCA registrados dentro de 

seis meses após serem notificados, desde 

que pelo menos 55% dos grupos 

registrados tenham respondido a 

notificação. Claro está que nenhum 

membro, individualmente considerado, 

grupo ou junta de serviços de CCA pode 

alterar os Doze Passos e as Doze 

Tradições por conta própria, porque os 

Passos e Tradições pertencem a todos 

nós. Os Passos e Tradições são a base do 

nosso programa e devem ser modificados 

apenas após muita discussão cuidadosa e 

oração. Em nenhuma situação a ocorrência 

de unanimidade substancial é mais 

importante. Quando eu era criança e 

perguntava a meus pais porque tinha de 

fazer alguma coisa, a resposta algumas 

vezes era: “Porque estou mandando”. Eu 

achava aquela resposta insatisfatória e 

até hoje eu gosto de saber os motivos. De 

novo, as respostas podem ser 

encontradas nas nossas Tradições e nos 

Doze Conceitos de Serviço de CCA. 

Algumas vezes os membros de CCA 

pensam na Junta de Custódios como uma 

autoridade que força nossas decisões. O 

fato é que a Segunda Tradição nos lembra 

que “ Somente uma autoridade preside, 
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em última análise, o nosso propósito 

comum – um Deus amantíssimo que se 

manifesta em nossa consciência coletiva. 

Nossos líderes são apenas servidores de 

confiança, não governam.” Em parte do 

Segundo Conceito se declara “ a 

Conferência de Serviço Mundial é a voz, 

autoridade e consciência efetiva de CCA 

como um todo”.  Todas as juntas de 

serviço de CCA no mundo podem eleger 

delgados para os representarem na 

Conferência de Serviço Mundial, para 

tomar decisões a respeito de assuntos 

como os Passos e as Tradições. Se eu 

acredito que o estatuto de CCA (e 

também os Doze Passos, Tradições e 

Conceitos de Serviço de CCA) precisam 

ser alterados, sou incentivado a 

participar da consciência coletiva do 

nosso grupo, prestando serviço como 

delegado na Conferência de Serviço 

Mundial. Juntas de serviço podem 

apresentar moções de alteração do 

estatuto de CCA, modificar nossa política 

ou revisar nossa literatura.  Na verdade, 

muitas das mudanças que as pessoas 

fazem informalmente quando estão lendo 

em voz alta já foram objeto de 

consideração na Conferência de Serviço 

Mundial. Desde que comecei a participar 

da Conferência de Serviço Mundial, tenho 

visto muitas tentativas de alterar os 

Passos, Tradições e Conceitos. Todas 

falharam por não terem recebido apoio 

suficiente dos delegados para serem 

aprovadas. 

 A Primeira Tradição declara: “ Nosso 

bem estar comum deve estar em primeiro 

lugar; a recuperação individual depende 

da unidade de CCA”. Os Passos e 

frequentemente também as Tradições, 

são lidas praticamente em todas as 

reuniões de CCA pelo mundo afora. 

Membros de CCA que visitam outras 

reuniões acham tranquilizador que os 

Passos e as Tradições sejam os mesmos 

em todos os lugares.  

Alguém poderia argumentar que a Quarta 

Tradição permite que cada grupo seja 

autônomo, salvo em assuntos que digam 

respeito a outros grupos ou a CCA em seu 

conjunto. Acredito que algumas mudanças 

afetam CCA como um todo e por isso 

deveriam ser feitas somente por CCA 

como um todo, na Conferência de Serviço 

Mundial. 

Até que isso aconteça, sou chamado a 

respeitar a consciência de grupo de CCA 

lendo a literatura, especialmente os 12 

Passos, Tradições e Conceitos de Serviço 

de CCA da maneira como estão escritos, 

sem fazer modificações. Esse ato de 

abnegação, de alinhar minha vontade à 

consciência de grupo de CCA é 

fundamental para minha recuperação, uma 

vez que significa alinhar minha vontade à 

vontade do meu Poder Superior. Em nível 

pessoal, isso me tira do egoísmo e do 

egocentrismo, que é muitas vezes parte 

da doença do comer compulsivo.  

Eu pensava que comer compulsivamente 

me propiciaria sobreviver e que abrir mão 

disso seria a pior coisa que poderia 

acontecer comigo. Eu não poderia estar 

mais errada. Se eu estava redondamente 

errada sobre isso, como posso crer que 

sei o que é melhor para CCA? Sou 

responsável por falar e fazer com que 

minha voz seja ouvida, mas num ambiente 

de decisão, após muita discussão, que 

afetará todos nós. Nosso programa é 

importante demais para todos nós para 

que se permita que qualquer pessoa possa 

mudá-lo.  Teresa K., Iowa 
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Pequenas reuniões? Pequenas  cidades ? Desafios especiais! 

NOVO FOLHETO DE  CCA 

A sua reunião acontece em uma pequena cidade? 

Você frequenta uma reunião pequena ( 2-8 pessoas ) , não importa o tamanho da sua cidade?  

Pequenas reuniões de CCA e reuniões de CCA  em pequenas  cidades encontram desafios 

especiais e muitas  fecharam no decorrer dos anos como resultado .  Nos ajude a 

identificar esses desafios e potenciais  soluções partilhando a história da sua reunião e 

suas ideias para manter a sua reunião e outras  vivas e prosperando. 

O comitê de literatura da conferência está desenvolvendo um folheto  para direcionar 

dificuldades e  soluções dessas pequenas  reuniões e nós precisamos da sua contribuição. 

Por  favor nos envie as suas respostas até dezembro de 2013  para o e mail  

oasmallmeetingssmalltowns@gmail.com  

POR FAVOR, PARTILHE CONOSCO:  

 O que está funcionando em sua pequena reunião? Fale-nos sobre o que está indo 

bem.  O que  faz  você ficar satisfeita de fazer parte dessa pequena reunião ? 

 O que você precisa fazer para que a sua pequena  reunião fique mais forte e cresça 

? O que você poderia mudar  em sua  reunião para que desse suporte à recuperação 

de maneira consistente ? 

 Que problemas você encontrou numa pequena  reunião de CCA ou uma reunião em 

uma pequena  cidade ? 

 Os problemas foram resolvidos? Como?  

 Você já parou de frequentar alguma pequena reunião por conta de problemas? O 

que aconteceu? Que ações poderiam ter resolvido esse problema? 

 "Se a reunião fechou, qual a razão? Sua reunião encolheu? O que teria ajudado a 

prevenir esses acontecimentos?" 

JUNTOS PODEMOS FAZER O QUE JAMAIS CONSEGUIRÍAMOS FAZER 

SOZINHOS!!!! 

mailto:oasmallmeetingssmalltowns@gmail.com
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Jovens em CCA 

Queridos Intergrupos, Juntas de Serviço e Regiões, 

Estamos muito animados para nos apresentar: COMITÊ DE CCA PARA JOVENS da 

Conferência de Serviços Mundial (WSBC).  Estamos comprometidos para atuar como 

recurso para os companheiros levando a mensagem às pessoas com 30 anos ou menos que 

sofrem com a compulsão alimentar. O ano passado, na WSBC de 2013, nos perguntamos: 

“Como podemos prestar o máximo de serviço à Irmandade e a CCA como um todo?” 

E com cada jovem membro ativo, há uma maior oportunidade de que jovens que ainda 

sofrem não apenas ouçam a mensagem de recuperação, mas que a ouçam de alguém que 

passa pela mesma luta de se tornar adulto fazendo-o de forma abstinente.  

Após compartilharmos nossas experiências, rever a literatura e perguntar a nosso Poder 

Superior, acreditamos que é prioritário que vejamos os jovens não apenas como o futuro de 

CCA, mas como parte integrante do crescimento da Irmandade. É vital que membros jovens 

atualmente abstinente tenham ampla oportunidade e incentivo para prestar serviço em 

todas as áreas de recuperação. Por meio do serviço e o trabalho dos Passos, melhoramos. 

Esperamos que as seguintes sugestões e recursos criem uma fundamentação sólida para os 

jovens em CCA com a mensagem que traz em si “tanto profundidade quanto credibilidade”. 

Estamos animados de ver o que a Irmandade tem para oferecer aos jovens adultos e, mais 

importante, o que podemos ganhar com as experiências uns dos outros para nos movermos 

em direção a um nível de recuperação mais profundo em CCA. 

SUGESTÕES E RECURSOS  

Primeiro as primeiras coisas – Levar a mensagem aos jovens adultos, inclusive os que 

cursam faculdade. Esse é um excelente lugar para começar e mais ainda para produzir 

resultados. Universitários serão capazes de melhor levar a mensagem para outros jovens 

membros que chegarem à irmandade no futuro.  

Mantenha-o simples - Considere uma ação que pode ser tomada seu intergrupo/junta de 

serviço para levar a mensagem a jovens  em vez de tentar cinco sem sucesso. Esperamos 

ver todos os intergrupos/junta de serviços iniciarem uma reunião no campus de uma 

universidade ou perto dele, como um primeiro passo. 

Vá com calma – Seja gentil com o processo. Vai levar um tempo até que se alcance a 

população jovem. Tome as atitudes e coloque o resto nas mãos do Poder Superior.  

Viva e deixe viver – Incentive que as pessoas mantenham a mente aberta quando os jovens 

partilham de que estão abstinentes ou o que estão comendo. Juventude é um período de 

formação, cheio de experimentações, crescimento e toneladas de perguntas sobre a vida. 

Funciona se você trabalhar – Leve a mensagem a maneira como ela foi levada a você. 

Acredite que a mensagem ultrapassa todas as barreiras e não precisa ser amenizada para 

um jovem recém chegado. 
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Deixe o “Kit para Jovens” disponível em suas reuniões. Esse kit é direcionado para os jovens 

com menos de 30 anos e inclui uma carta de apresentação, uma seleção de histórias de 

Lifeline sobre jovens e os panfletos “Para o Adolescente”, “Um Plano Alimentar”, “Para a 

Família do Comedor Compulsivo” e “Muitos Sintoma, Uma solução”. Tenha em mente que 

toda literatura disponível é bastante útil.  ( esse Kit não existe  no Brasil )  

Compartilhe sua experiência. Você se juntou à Irmandade na juventude? Considere como 

um trunfo sua experiência de chegar jovem a CCA e mencione isso em sua partilha quando 

houver um jovem na reunião. 

Serviço é uma recompensa em si mesmo. Se um jovem membro atende os requisitos de 

abstinência, considere indicá-lo para diferentes níveis de serviço. Utilize a experiência do 

jovem membro para obter uma nova perspectiva em workshops ou retiros, além de em 

painéis e comitês de serviço. 

 Levar a mensagem: coloque um anúncio no jornal ou publicação online de uma faculdade ou 

universidade.  Use os recursos para informação pública e a direcione para jovens. Se for 

publicar história no boletim de CCA, publique uma história de recuperação de uma pessoa 

jovem. Use a internet e os smartphones para manter o site atualizado e fácil para os 

usuários. Na lista dos palestrantes, considere criar um código que identifique aqueles que 

vieram ao programa como jovens adultos. 

TRADIÇÕES E PESSOAS JOVENS: No espírito das Tradições, somos todos iguais na 

Irmandade. Embora possamos ser apressados para inferir que pouca idade significa falta 

de experiência, tenha em mente que somos uma Irmandade em crescimento, que pode ser 

beneficiada com a voz da experiência de jovens membros a respeito de todos os aspectos 

relacionados a serviço e recuperação. Quando formos tentados a dizer “graças a Deus que 

você veio enquanto jovem” se lembre de que o alívio para os jovens recém-chegados começa 

quando começa a compreender, por intermédio de um companheiro, sua dor e a coragem 

necessária para enfrentar a doença e não o alívio em relação aos anos de sofrimento que ele 

teria evitado. 

Quinta Tradição: Cada grupo tem um propósito primordial: levar a mensagem de CCA aos 

comedores compulsivos que ainda sofrem. Ponto final. Recuperação não depende de idade, 

mas da boa vontade para trabalhar o programa honestamente, com o melhor de sua 

habilidade. Enquanto irmandade é importante que não amenizemos a mensagem para que se 

adeque às personalidades, mas que, ao contrário, compartilhemos nossas experiências como 

elas nos foram transmitidas. 

 Se você tem outras ideias para transmitir, por favor,  compartilhe conosco o que 

está funcionando pra você enviando um email para oayoungperson@gmail.com. Sinta-se à 

vontade para nos  contatar via e-mail par obter qualquer informação ou recursos de que 

necessite para ajudar a levar a mensagem de recuperação. 

No espírito do serviço, Comitê para Jovens da WSBC de 2013 

mailto:oayoungperson@gmail.com
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 Renove a sua assinatura  

 Seja um novo assinante  

 Seja representante lifeline em seu grupo ! 

ENDEREÇO WSO Overeaters Anonymous 

P.O. Box 44020 

Rio Rancho, NM 87174-4020 

ESTADOS UNIDOS  
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ENDEREÇO JUNCCAB -JUNTA NACIONAL DE 
COMEDORES COMPULSIVOS ANONIMOS DO BRASIL  
Rua Debret, 79 sala 702 – Castelo  
 Rio de Janeiro – RJ –  CEP 20030-080 
 


