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Junta de Serviços Virtuais traz Vantagens 
 

Uma Voz Para Os Grupos Virtuais 

Um ou mais grupos virtuais (telefone ou online) podem criar uma Junta de Serviços Virtual 

para compartilharem informações e se ajudarem mutuamente a crescer. Alguns grupos virtuais se 

unem e agem como uma Junta de Serviços Virtual (VBS) sem que ela esteja formalmente criada. 

Enquanto esses grupos informais desfrutam de muitos benefícios, formalizar uma VBS é um passo 

importante. 

Como membros de CCA, aprendemos que, para permanecermos em recuperação, temos que 

passar adiante aquilo que recebemos. O mesmo em relação aos grupos virtuais. A questão não é o 

que uma VBS pode fazer por mim, mas o que ela pode fazer para CCA. 

Ao olhar para a pirâmide de serviços, (N.T.figura à esquerda) vê-se como os membros 

direcionam as ações de CCA como um todo ao participarem de grupos que encaminham 

representantes aos intergrupos para que falem em seu nome. Esse órgão de serviço então envia 

delegados para a Conferência de Serviços Mundial (WSBC) para falar pelo intergrupo (Nota do 

Tradutor: no Brasil temos uma Junta de Serviços Nacional – Junccab, integrada por intergrupos e 

grupos isolados. Portanto, o órgão de serviço que encaminha delegados à WSBC é a Junccab.) 

Como os intergrupos e juntas de serviço, Juntas de Serviço Virtuais - VBS enviam delegados 

à Conferência de Serviço Mundial. Assim, a existência de VBS permite que os grupos virtuais tenham 

voz e voto a respeito do que acontece em CCA. Se um grupo não é parte de uma VBS, ele fica isolado, 

como um membro que escolhe não participar de reuniões.  

Grupos virtuais são uma novidade da Irmandade e têm uma importante mensagem a 

compartilhar. A Irmandade precisa saber que membros de grupos virtuais têm boa recuperação e 

que são parte de Comedores Compulsivos Anônimos. Poder enviar delegados à WSBC é uma 

vantagem chave decorrente da existência de VBSs e membros que participam de grupos virtuais têm 

um ponto de vista peculiar. 

Um delegado enviado por uma VBS deve ter algo a dizer diferente de tudo que já foi 

pensando antes. Membros que não estão acostumados a grupos virtuais precisam ouvir as 

semelhanças e diferenças entre reuniões virtuais e reuniões presenciais. Isso não significa que uma 

é melhor que a outra Todos os grupos de CCA tem seu papel na tarefa de levar a mensagem de CCA 

aos comedores compulsivos que ainda sofrem. Se você participa de grupos virtuais que não criaram 

uma Junta de Serviços Virtual, por favor, leve essa ideia para a próxima reunião de consciência de 

grupo. 

 

 

 

Atenção Intergrupos 
e Juntas de Serviço: 

 
Por favor, informe a 
WSO sempre que 

forem feitas alterações 
nos dados das 

reuniões. 

Atenção Secretarias de Grupos  

Por favor, copiem nosso boletim eletrônico para que sejam compartilhados com os membros de seu grupo. 

LEMBRETE 

 
15 de Novembro  

IDEA Day 

 

12 de Dezembro 

Dia do 12º Passo 

dentro da 

Irmandade  



Nosso Propósito Primordial Inspira os Workshops 

 

Diversão e Serviço Juntos na Conferência de Serviço Mundial 

 
Mais de 190 delegados do mundo todo se juntaram 

em Albuquerque, Novo México, Estados Unidos, para a 53ª 

Conferência Anual de Serviço Mundial de CCA, ocorrida de 

28 de Abril a 3 de Maio deste ano. Este ano os workshops e 

debates tiveram como tema central “Nosso Propósito 

Primordial”.  

A Conferência incluiu workshops como 

“Apadrinhamento: Seu Papel em Nosso Propósito 

Primordial”, “Nosso Propósito Primordial: Abstinência em 

Primeiro Lugar”, “Nosso Propósito Primordial: Trabalhando 

Todos os Doze Passos” e “Nosso Propósito Primordial: Levar 

a Mensagem”. Os delegados participarem de um fórum de 

discussões em formato de jogo intitulado “Quem Quer 

Permanecer Abstinente? Jogue e Fique com os Vencedores”. 

O fórum enfatizou o propósito primordial de CCA.  

 

Os delegados aprovaram as seguintes moções: 

 Conceder o “Selo de Aprovação” à Lista de 

Verificação de Unidade com Diversidade; 

 Conceder o “Selo de Aprovação” para o livro 

“Comedores Compulsivos Anônimos” Terceira 

Edição; 

 Alterar o nome do “Comitê Juventude em CCA” para 

“Comitê de CCA para Jovens” 

 Permitir que os grupos de discussão por email 

sejam listados no Escritório de Serviços Mundial; 

 Eliminar a exigência de que os órgãos de serviço** 

atualizem seus estatutos dentro de dois anos após 

a notificação de alterações no estatuto de CCA (Inc. 

Bylaws) (Nota do Tradutor: são exemplos de 

órgãos de serviço intergrupos e juntas de serviço.) 

 Exigir que intergrupos e juntas de serviço se 

reúnam uma vez por ano para eleição de seus 

membros; 

Várias moções de organização interna, baseadas em 

políticas desatualizadas ou não mais necessárias, foram 

excluídas do Manual de Políticas da Conferência. 

Para informações sobre o resultado da votação na 

Conferência, leia o Relatório-resumo em 

www.oa.org/pdfs/WSBC_ Wrap_Report14.pdf.  (NT – O 

relatório final da conferência encontra-se em  

http://www.oa.org/pdfs/final_report_online_2014WSBC.p

df  . Assim como o relatório-resumo, não disponível em 

Português) 

 

 

 

 

 

 Datas Importantes – Conferência de Serviço Mundial – WSBC de 2015 

 

02 de Setembro de 2014: disponibilização do primeiro lote de documentos eletrônicos da 

Conferência Mundial no site de CCA  

 

01 de Novembro de 2014: prazo final para apresentação das solicitações de recursos ao 

Fundo de Apoio aos Delegados 

 

10 de Dezembro de 2014: prazo final para envio (postagem) ao WSO de moções e propostas 

de alteração do Estatuto  

 

29 de Dezembro de 2014: prazo final para registro dos delegadosjunto ao WSO  

 

http://www.oa.org/pdfs/WSBC_%20Wrap_Report14.pdf
http://www.oa.org/pdfs/final_report_online_2014WSBC.pdf
http://www.oa.org/pdfs/final_report_online_2014WSBC.pdf


Novos Administradores, Custódios e Coordenadores de Comitês para 2014-2015 

Delegados da Conferência de Serviço Mundial (WSBC) 2014 

elegeram ou reelegeram diversos membros da Junta de 

Custódios. Novo Custódio de Região:  

 Cyndy L. ( Região 4) 

Custódios de Região reeleitos: 

 Margie G.  ( Região 1)  

 Barbara G. (Região 7) 

Custódio de Serviços Virtual reeleito: 

 Stephanie D. 

Custódios de Serviços Gerais reeleitos: 

•  Karen C. (mandato de três anos) 

•  Janice S. (mandato de 3 anos) 

Para informações sobre o resultado da votação na 

Conferência, leia o Relatório-resumo em 

www.oa.org/pdfs/WSBC_ Wrap_Report14.pdf (Nota do 

Tradutor - documento da Conferência Mundial não disponível em 

Português) 

 (Membros da Junta de Custódios e Coordenadores de 

Comitês para o mandato de 2014-2015 são: 

 Coordenador: Joe L. 

 Primeiro Vice-Coordenador: Meg H. 

 Segundo Vice-Coordenador: Karen C. 

 Tesoureira: Gerri H. 

  

 Coordenadores de Comitês 

 Comitê de Literatura Aprovada: Linda J. 

 Estatuto da Junta de Custódios: Cindy L. 

 Revisão de BRM: Karen C. 

 Organização da Conferência: Karin H. 

 Organização da Convenção de 2016: Karin H. 

 Informação Interna: Barbara G. 

 Publicações Internacionais/Traduções: Esti O. 

 Congressos Profissionais: Faith M. 

 Conscientização Pública, Vicki W. 

 Planejamento Estratégico, Meg H. 

 Serviço Virtual, Stephanie D. 

Coordenadores de Comitês da Conferência 

•  Estatuto, Bob F. 

•  Literatura Aprovada, Tina C. 

•  Finanças, Gerri H. 

•  Informação a Profissionais, Faith M. 

•  Informação Pública, Vicki W. 

•  Coordenadores de Região, Stephanie D. 

•  Décimo Segundo Passo Dentro da Irmandade, 

Linda H. 

•  Unidade com Diversidade, Karen C. 

•  Tecnologia/Internet, Margie G. 

•  Comitê para Jovens, Janice S. 

 

Mudanças na Equipe do Escritório de Serviços Mundial 

O Departamento de Publicações do Escritório de Serviços Mundial (WSO) passou por muitas mudanças este verão 

com a aposentadoria do antigo Gerente de Publicações, Terry Stuart e a Editora de Periódicos Kathleen Bougère. Estamos 

felizes a animados de dar as boas-vindas aos novos membros da equipe de WSO.  O novo gerente de publicações de WSO é 

DeDe DeMoss. Ela é formada pela Universidade do Texas, em Austin e cursou Radcliffe Publishing Course na Universidade de 

Harvard.  Uma editora e gerente de projetos altamente qualificada, ela traz para CCA uma bagagem de mais de 20 anos de 

experiência em publicações, tendo sido editora-chefe em muitas das maiores revistas do país.   

Summer Russo, que foi  editora associada a WSO por dois anos, foi promovida a editor de periódicos, tais como Lifeline, Um 

Passo à Frente e O Mensageiro. Ela é uma excelente editora, assim como uma designer talentosa e criativa. Estamos muito 

contentes que ela tenha aceitado a nova posição e esperamos ansiosamente a oportunidade de trabalhar com ela.  

Nosso novo editor associado é Kevin McGuire. Ele é bacharel em Inglês formado pela Universidade de Notre Dame e tem 

grande experiência em redação, edição e gerenciamento de publicações adquirida no trabalho de especialista em comunicação 

em uma empresa de atenção à saúde do Novo México.  

Em breve WSO sofrerá mudanças no departamento de contabilidade.  O técnico em contabilidade Joi Powel se transferirá para 

Austin, Texas, neste verão. Brett Burleigh, um recém formado na Escola de Gestão Anderson da Universidade do Novo México, 

começará a assumir suas tarefas no dia 1º de Julho. Brett chega até nós com uma grande experiência em atendimento ao cliente 

e está animado para trabalhar com nossos membros. 

http://www.oa.org/pdfs/WSBC_%20Wrap_Report14.pdf


 

Descartar a Literatura Antiga, Introduzir a Nova Literatura! 

 
Em Janeiro de 2015 CCA vai completar 55 

anos! Desde sua fundação, a Irmandade produziu 

muitos livros e panfletos para apoiar a recuperação. 

Com o passar dos anos, as necessidades para o 

trabalho do programa mudaram, resultando em 

literatura revisada para refletir a atual consciência de 

grupo de CCA. Alguns panfletos, tais como Os 

Instrumentos de Recuperação, foram revisados 

inúmeras vezes à medida em que a Irmandade 

adicionou novos instrumentos e modificou a descrição 

dos instrumentos. Qual versão desses panfletos você 

expõe para venda? Direitos Autorais de 2011 devem 

aparecer na parte de trás do panfleto. Caso contrário, 

descarte o velho e introduza a nova versão! Apenas os 

panfletos e livros atualizados com a última versão 

devem ser expostos para venda, uma vez que são os 

que refletem a filosofia e as políticas atuais de CCA. 

Literatura desatualizada 

Literatura desatualizada é enganosa a todos, 

mas especialmente ao recém-chegado. Como saber se 

sua literatura é a atualizada? A melhor maneira é 

conferir a data dos direitos autorais ou a data de sua 

revisão. Na parte de trás dos panfletos, na parte de 

baixo, e na primeira página dos livros, há datas que 

demonstram quando a literatura foi revisada pela 

última vez. Esta data é que deve ser comparada com a 

lista fornecida para se verificar se sua literatura de fato 

reflete a informação mais precisa sobre CCA. As datas 

dos direitos autorais da literatura também constam 

nas informações sobre os produtos (livros e panfletos) 

vendidos na Livraria de CCA no site www.oa.org. Você 

poderá ver as datas de direitos autorais de cada item 

clicando nele.  

Se algum item da literatura exposta para venda 

está desatualizado, ele precisa ser retirado e 

destruído. Infelizmente, material desatualizado não 

pode ser distribuído, uma vez que a informação sobre 

CCA ali contida está incorreta e não pode ser 

difundida, mesmo de forma gratuita. Outra maneira de 

verificar se a literatura está desatualizada é consultar 

o endereço do Escritório de Serviço Mundial – WSO 

informado na literatura. Se for Torrance ou Los 

Angeles, Califórnia, a literatura está desatualizada! 

WSO se mudou para Rio Rancho, Novo México, em 

1995 e toda a literatura de CCA já foi reimpressa 

depois disso, com o novo endereço e o novo telefone. 

Finalmente, os panfletos receberam novo design e 

muitos dos panfletos revisados têm design novo. Como 

se pode ver, dá muito trabalho manter a literatura 

atual de acordo com as políticas da Conferência de 

Serviço Mundial – WSBC, que refletem a consciência 

coletiva final de CCA. Então, descarte o velho e 

introduza a literatura mais recente! Sua mesa de 

literatura refletirá o melhor de CCA, parecerá atrativa 

e ajudará a propagar a mensagem de CCA a todos 

aqueles que compartilham nossa compulsão! –  

 

Tina C., Custódia de Serviços Gerais 

http://www.oa.org/


Do Seu Tesoureiro 
— Karen C., Custódia de Serviços Gerais, Tesoureira 

 

  

 

Fui eleita pela Junta de Custódios para servir como sua 

tesoureira neste ano. Muitos projetos empolgantes estão em 

andamento e eu gostaria de compartilhá-los.  

 O Comitê de Finanças da Conferência está trabalhando 

duro na revisão do panfleto Sétima Tradição, em sua versão 

resumida e nas diretrizes financeiras. 

 Já é tempo de começar a pensar na Conferência de 

Serviços Mundial de 2015. Seu intergrupo tem recursos para 

enviar um delegado? Não é cedo para solicitar recursos. 

Enviaremos uma correspondência em Julho com o formulário. 

Muitas regiões também têm programa de apoio ao delegado, 

então, confira junto ao coordenador ou custódio de sua região a 

respeito do prazo. Você poderá enviar um formulário tanto para 

sua região quanto para o Escritório de Serviços Mundial – WSO. 

 Você sabe que “Comedores Compulsivos – Terceira 

Edição” vai fazer em breve sua entrada triunfal. Ainda temos um 

número limitado de exemplares da segunda edição em mãos. 

Todas as histórias da terceira edição são novas, exceto no que diz 

respeito à história de Rozanne. Então, não perca a chance de ter 

os dois livros! Faça o pedido da segunda edição antes que nossos 

estoques acabem!  

Pessoalmente, estou sempre interessada em 

oportunidades de conscientizar os membros a respeito da Sétima 

Tradição. Quando viajo, tenho uma oportunidade única de visitar 

muitos grupos locais. Quando a sacola de Sétima Tradição começa 

a rodar, ouço diversas formas de solicitação de contribuições.  A 

linguagem sugerida no roteiro para a Sétima Tradição diz: “ De 

acordo com nossa Sétima Tradição, somos autossustentados por 

nossas próprias contribuições.  O grupo de nosso número é _______ 

Novidades! 

Novo! Lista de Verificação de Unidade com 

Diversidade 

Aprovada na Conferência Mundial de 2014, 

esta lista de verificação para grupos e órgãos 

de serviço é oferecida no espírito da Terceira 

Tradição de CCA e a Declaração da Política 

de CCA de Unidade com Diversidade. A lista 

não pretende ser exaustiva, mas é um bom 

ponto de partida para reflexão e discussão a 

respeito de nossa compreensão a respeito da 

diversidade em CCA. Baixe em 

http://www.comedorescompulsivos.org.br/arqu

ivos/listas/unidade-com-diversidade.pdf  

Abstinência Forte – Lista de Verificação e 

Exercício Escrito 

Use hoje essa lista de verificação e exercício 

escrito para fortalecer sua recuperação e 

reforçar a dádiva da abstinência na sua vida. 

Você pode também utilizá-la como tema de 

reuniões e workshops. Baixe em 

http://www.comedorescompulsivos.org.br/arqu

ivos/listas/abstinencia-forte.pdf  

Reuniões Mensais por Telefone 

O Comitê da Junta de Serviços Virtuais 
oferece ao longo do ano uma série de 
reuniões mensais por telefone. Cada mês 
haverá um workshop liderado por um 
palestrante da Junta de Custódios a respeito 
de um tema da literatura. Para maiores 
detalhes veja a agenda e 
www.oa.org/datebook-calendar/. Em caso de 
dúvidas, faça contato com a Junta de 
Serviços Virtuais. Ouça as gravações de 
workshops passados em nossa página de 
podcasts www.oa.org/oapodcasts/  

http://www.comedorescompulsivos.org.br/arquivos/listas/unidade-com-diversidade.pdf
http://www.comedorescompulsivos.org.br/arquivos/listas/unidade-com-diversidade.pdf
http://www.comedorescompulsivos.org.br/arquivos/listas/abstinencia-forte.pdf
http://www.comedorescompulsivos.org.br/arquivos/listas/abstinencia-forte.pdf
http://www.oa.org/datebook-calendar/
http://www.oa.org/oapodcasts/


(N.T. Número de registro do grupo no Escritório de Serviços Mundial – WSO). Por favor, utilize o número do grupo ao fazer sua 

contribuição. Nossas despesas são _____ e ____. Enviamos mensalmente contribuições ao nosso intergrupo, nossa junta de serviços, 

WSO e região para ajudar a levar a mensagem a outros comedores compulsivos. Doe como se sua vida dependesse disso! Nós 

encorajamos os membros de CCA a doarem o quanto for possível, para ajudar o nosso grupo a ser autossuficiente. A doação 

sugerida é de 3 dólares ou mais.”  Você pode fazer o download do roteiro em 

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

Visite também o site de Overeaters Anonymous em www.oa.org./documents para muitas e maiores informações no 

título “Material para Tesoureiros”. Download grátis. (N.T. Os documentos disponíveis em Português podem ser baixados no 

site http://comedorescompulsivos.org.br/arquivos.htm). Deixe-me fechar com um lembrete a respeito da opção de 

programar doações automáticas e periódicas. Essa é uma forma fácil de doar. O link é https://50447.thankyou4caring.org/. 

Suas sugestões de como posso servir melhor a Irmandade durante o ano são bem-vindas. 

 

 

Janeiro (Prazo Final 15/09/2014) 

Usar o Plano de Ação ao Invés de Fazer Resoluções de 

Ano Novo 

De que maneira o instrumento Plano de Ação é mais útil que 

resoluções de Ano Novo? Como você estabelece objetivos e 

faz mudanças em sua vida agora que você começou a 

trabalhar o programa de recuperação de CCA? 

Como CCA Mudou Minha Vida 

Descreva era sua vida do ponto de vista físico, emocional 

e/ou espiritual antes e depois de CCA 

 

Fevereiro (Prazo Final 15/10/2014) 

Levar a Mensagem a Grupos de Pessoas Diferentes 

Qual é sua experiência de levar a mensagem de CCA a 

pessoas de idades, gêneros, raças ou cultura diferentes da 

sua? Como você superou a relutância, o medo ou a 

vergonha? Como a descoberta do laço em comum te afetou? 

Como os conceitos de “Nós somos a mensagem” e “Atração 

sim, promoção não” se adequa ao ato de levar a mensagem 

a grupos de pessoas diferentes? 

 

 

Dia da Unidade 

Dia 28 de Fevereiro é do Dia da Unidade, data em que 

membros de CCA dão uma pausa para reafirmar a força que 

é inerente à unidade de CCA. O que significa para você e para 

sua recuperação fazer parte da Irmandade mundial de CCA? 

A unidade é o princípio espiritual da Primeira Tradição. 

Compartilhe sua experiência, força e esperança no que diz 

respeito à Primeira Tradição. 

Lifeline: Uma prestação de serviço em CCA 

Que papel a revista Lifeline desempenha em sua 

recuperação? Como prestar serviço escrevendo para 

Lifeline te ajudou? Descreva uma ocasião em que alguma 

história de Lifeline te ajudou. 

 

Março (Prazo Final 15/11/2014) 

Apadrinhamento: Ter um Padrinho, Ser Padrinho 

O que ter um padrinho ou ter se tornado um, faz pela sua 

recuperação? Quais são suas responsabilidades como 

afilhado ou como padrinho? Como suas responsabilidades 

como afilhado ou como padrinho te guiaram? 

http://www.comedorescompulsivos.org.br/arquivos.htm
http://www.oa.org./documents
http://comedorescompulsivos.org.br/arquivos.htm
https://50447.thankyou4caring.org/


Preciosidades Recebidas do Meu Padrinho 

Compartilhe as preciosidades de sabedoria e a inspiração 

recebidas de seu padrinho que tiveram profundo impacto 

em sua recuperação. 

Abril (Prazo Final 15/12/2014) 

Os Passos de Forma Simples 

Que estratégias você usou para viabilizar o trabalho de 
todos os Doze Passos? Como você fez para dividiu a enorme 
tarefa de trabalhar os Doze Passos em partes menores? 
Como você aplicou o slogan “mantenha-o simples” em 
relação ao trabalho dos Doze Passos? Qual a importância de 
trabalhar todos os Doze Passos? Que papel o trabalho dos 
Doze Passos desempenha hoje na sua vida, diferente do que 
desempenhou antes? 
Princípios dos Passos 
Como você aprendeu sobre os Princípios dos Passos? 
Como os Princípios dos Passos ajudaram sua recuperação? 
Maio/Junho (Prazo Final 15/01/2015) 

 

Lições obtidas na Recaída 

O que você acha que leva à recaída? O que sua experiência 

com a recaída te ensinou sobre a doença do comer 

compulsivo?  Como o requisito para ser membro de CCA  “ 

ter o desejo de parar compulsivamente” contido na Terceira 

Tradição te ajudou a sair da recaída? 

Décimo Passo Dentro da Irmandade 

Descreva sua experiência na prestação de serviço do 

Décimo Segundo Passo de incentivar membros de CCA a 

ficarem ou permanecerem abstinentes, trabalharem os 

Doze Passos e prestarem serviço com o melhor de sua  

capacidade? Como encontrou boa vontade para prestar esse 

importante serviço?  

O que você fez para se tornar disponível e apoiar membros 

em recaída? O dia do Décimo Passo Dentro da Irmandade é 

12 de Dezembro. Compartilhe suas ideias a respeito de 

eventos em que grupos de CCA podem começar a trabalhar 

para estarem prontos até essa data. 

Julho (Prazo Final 15/03/2015) 

Assuntos Gerais 

Escreva sobre qualquer tópico que lhe pareça significativo. 

Agosto (Prazo Final 15/04/2015) 

Minha primeira reunião de CCA 

O que finalmente te levou a uma reunião de CCA? Qual é sua 

maior lembrança de sua primeira reunião? 

Reuniões Fortes e Saudáveis 

Quais são as características de uma reunião forte e 

saudável? Que práticas e princípios podem os membros 

adotar em suas reuniões para fortalecê-las?  

Inspiração para Reuniões 

Compartilhe qual foram seus melhores momentos em 

reuniões e as melhoras ideias para as reuniões, cheias de 

diversão, amor e recuperação 

Setembro (Prazo Final: 15/05/2015) 

Mudar Relacionamentos: O “Novo Eu” 

Como seus relacionamentos mudaram em razão de sua 

recuperação? Que papel desempenhou a aceitação de seu 

vício por você mesmo? O que ajudou sua família e seus 

amigos a aceitarem sua recuperação? Como é seu “Novo 

Eu”? 

Estabelecendo Limites Saudáveis 

Como você estabelece limites saudáveis nos seus 

relacionamentos com entes queridos e amigos? Como você 

estabelece limites saudáveis no trabalho e em casa? 

Compartilhe sua experiência, força e esperança no 

estabelecimento de limites saudáveis. 

Outubro (Prazo Final 15/06/2015) 

Defeitos de Caráter: uma vida examinada 

Como você rompeu a negação e o medo de encarar e 

conhecer seus defeitos de caráter? Que defeito de caráter foi 

o mais grave e mais ameaçou sua recuperação? Que papel o 

instrumento da escrita desempenhou na aceitação e 

descoberta de como lidar como seus defeitos de caráter?   

 

Serenidade num Mundo Acelerado 



 Que papel a serenidade desempenha no seu programa? 

Quais são as vantagens da serenidade? Quando é que a 

Oração da Serenidade mais te ajuda? 

Novembro/Dezembro (Prazo Final 15/07/2015) 

A Grande Lista de Gratidão 
É melhor contabilizar nossas bênçãos juntos! Descreva as 
dádivas recebidas do programa e compartilhe sua gratidão 
em relação a elas. 
Agradecer 
Que papel a gratidão desempenha na sua recuperação? 
Como a gratidão abriu seus olhos para as dádivas do 
programa? Qual tem sido sua experiência de ter uma lista de 
gratidão?  
Dia IDEA 
O Dia Internacional de Experienciar a  Abstinência – Dia 
IDEA é em 21 de Novembro, quando incentivam-se os 
membros de CCA do mundo todo a começar ou reafirmar 
sua abstinência do comer compulsivo. Compartilhe sua 
experiência, força e esperança a sobre ficar ou permanecer 
abstinente. 
Datas Festivas 
Como você mantém a abstinência durante festas de fins de 
ano e outras comemorações?  Compartilhe suas estratégias  

para tirar o foco da comida, par lidar com gatilhos e 
participar da diversão. 
 
Fim de Ano Mágico 
Como as festas de fim de ano são diferentes depois que você 

está em CCA? Compartilhe suas histórias, inspiração e 

pensamentos a respeito de viver os Doze Passos em tempos 

de comemoração. 

 

 

 

 

Fundos Especiais de CCA Oferecem Oportunidades 

Solicitações de Recursos ao Fundo para Tradução até o dia 1º de Agosto 

O comitê se reúne para revisar e alocar recursos em reuniões da Junta de Custódios em Fevereiro e Agosto. O prazo 

final para que sejam recebidas as solicitações de recursos é dia 1º de Agosto, para que os pedidos possam ser apreciados na 

reunião de Agosto. Preencha o formulário em www.oa.org/pdfs/translation_fund_application.pdf e envie para info@oa.org.br 

, envie um fax para  505-891-4320 ou remeta pelo correio para  World Service Office, PO Box 44020,Rio Rancho, New Mexico 

87174-4020 USA 

 
Fundo de Apoio aos Delegados Elimina Entraves à Participação 
 

Em 2014, o Fundo de Apoio aos Delegados destinou US $ 14.125 em assistência financeira aos delegados da 
Conferência de Serviço Mundial (WSBC) em 2014. As contribuições para esse importante fundo podem ser feitas ao longo do 
ano mediante envio de cheques ao Escritório de Serviço Mundial, destinatário “DSF” ou mediante contribuições pelo site  
https://50447.thankyou4caring.org/. 
 

Para solicitar recursos para a Conferência de 2015, baixe o formulário em 
www.oa.org/pdfs/delegate_support_application.pdf ou veja a correspondência enviada à Junccab, uma vez que o Escritório 
de Serviço Mundial enviou os formulários a todos os órgãos de serviço no princípio de Julho e deve receber as solicitações até 
o dia 1º de Novembro deste ano.  
 
Fundo para Divulgação a Profissionais 
 

Desde 2005, o Fundo para Divulgação a Profissionais tem ajudado os órgãos de serviço sem recursos a se 
apresentarem em conferências e convenções de profissionais. O Escritório de Serviço Mundial recebe solicitações ao longo do 
ano a Junta de Custódios os avalia e distribuir os recursos disponíveis no Fundo. Esse importante programa aumenta nossa 
presença na comunidade profissional, que é totalmente financiado por contribuições feitas pela Irmandade. Os recursos desse 
fundo precisam ser repostos! Se eu órgão de serviço deseja contribuir no esforço de recuperar o Fundo, por favor faça um 
cheque destinado a “Professional Exhibits Fund” ou escolha esta opção no menu no nosso site de contribuições 
https://50447.thankyou4caring.org/. 
 

http://www.oa.org/pdfs/translation_fund_application.pdf
mailto:info@oa.org.br
https://50447.thankyou4caring.org/
http://www.oa.org/pdfs/delegate_support_application.pdf
https://50447.thankyou4caring.org/


 
 

 

 

 

 

 

Vamos aumentar o número 

de assinaturas em 2014! 
 

Você sabia que a revista 

Lifeline pode mesmo 

salvar vidas? 
 

 

 

 

Reserve  
esta data! 

 
Conferência de 

Serviço Mundial 
2016 

 
“Recuperação:  
O caminho da liberdade!” 
 
Boston Marriott 
Copley Place 
Boston, Massachusetts USA 
1 a 4 de setembro 2016 
 
Reservas de hospedagem começam 
em setembro de 2015. 
 
As inscrições se iniciam em janeiro 
de 2016. 



Assine ou renove sua assinatura e não perca nossa reunião de bolso! 

 

 

1)  Escolha o período que deseja assinar: 

• 6 meses - 5 edições: R$ 40,00 

• 1 ano - 10 edições: R$ 80,00 

 

2) Faça um depósito bancário no Banco do Brasil, Agência  

2860-6, Conta-corrente 23612-8. 

 

3) Preencha o formulário ao lado e escolha a melhor forma 

para nos enviar: 

• Por fax para (21) 2532-5174 

• Por e-mail para lifeline@comedorescompulsivos.org.br 

• Pelo correio para: 

Lifeline (JUNCCAB)  

Rua Debret, 79 sala 702 – Castelo 

Rio de Janeiro/RJ – Cep 20030-080 

 

Mais informações: 

http://www.comedorescompulsivos.org.br/lifeline/index.htm  

  

http://www.comedorescompulsivos.org.br/lifeline/index.htm


 
 

Nome  
Telefone (com DDD)  
Endereço completo 
(com CEP) 

 

E-mail para contato  

 
Período da assinatura 
(    ) R$ 40,00 – Semestral / 5 Edições 
(    ) R$ 80,00 – Anual / 10 Edições 
 
Dados sobre o depósito  
Data: 
Número do envelope (encontra-se no 
comprovante): 

Tipo de assinatura 
(    ) Nova assinatura 
(    ) Renovação 
(    ) É uma assinatura para presente?  
Nome/telefone (e, se puder, endereço) da pessoa presenteada 
 

 

 
Cole (em caso de impressão) ou insira a figura escaneada (em caso de enviar por e-mail) neste espaço abaixo. 
Qualquer dificuldade, entre em contato conosco. 

 
Com o formulário preenchido e o comprovante de depósito escolha a melhor forma para nos enviar: 
• Por fax para (21) 2532-5174 
• Por e-mail para lifeline@comedorescompulsivos.org.br 
• Pelo correio para: Lifeline (JUNCCAB)  

Rua Debret, 79 sala 702 – Castelo 
Rio de Janeiro/RJ – Cep 20030-080 

 

 


