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Abstinência
Abstinência em Overeaters Anonymous (CCA) é a ação de nos manter afastados do comer compulsivo e de
comportamentos compulsivos em relação à comida, enquanto trabalhamos para alcançar ou manter um peso corporal
saudável. A recuperação espiritual, emocional e física é o resultado de ser viver o programa de Doze Passos de CCA.

Literatura de AA nas reuniões de CCA
É importante motivar os membros a darem preferência à
literatura de CCA que é especialmente escrita para CCAs. Veja
o que diz a moção:
“De acordo com nossas Tradições, sugerimos aos grupos
que mantenham e honrem nossas tradições USANDO,
vendendo ou exibindo somente literaturas aprovadas pelo
CCA em suas reuniões. Literatura de AA com direitos originais
de reprodução datados de 2010 ou anos anteriores pode ser
usada normalmente nas reuniões, mas literaturas que vierem
a ser lançadas futuramente em AA não poderão ser usadas
em CCA. Membros individualmente podem usar a literatura
de AA que desejarem, para sua própria recuperação.”

Leitura de literatura em voz alta nas reuniões de CCA
(Reproduzido a partir do Jornal “Um Passo a Frente”, Quarto Trimestre de 2011)

V

eja o que a Custódia da Região 4 e Presidente da Junta
de Custódios disse sobre a leitura de literatura nas
reuniões de nossa Irmandade:
“A Consciência de grupo de CCA
mundial decidiu que deve exibir, vender,
usar e ler em voz alta somente a
literatura aprovada por CCA em reuniões
de CCA. Isso inclui as literaturas
aprovadas na Conferência de Serviço
Mundial (WSBC) e as literaturas de AA.
Embora CCA não tenha revisado e
aprovado a literatura de AA,
consideramos que a consciência coletiva
de AA aprovou este conteúdo. Quando
lemos literatura AA e mudamos as
palavras durante a leitura, consideramos
que nem CCA nem AA aprovaram essa literatura modificada.
Na fundação de CCA, os membros pediram permissão para
modificar os Doze Passos e Doze Tradições de AA para uso em
CCA. AA graciosamente concedeu essa permissão. Essas são
as únicas coisas que tivemos autorização para modificar. No
início de CCA, não existia literatura própria, então a nossa
irmandade utilizava o Grande Livro (Livro Azul) de AA e os
Doze Passos e as Doze Tradições de AA.

Na intenção de entender melhor como os conceitos de AA
poderiam se aplicar ao comer compulsivo, os membros de
CCA muitas vezes mudaram as palavras ao ler em voz alta a
literatura AA durante as reuniões de CCA.
Hoje o Escritório de Serviço Mundial de
AA pede que respeitem a sua consciência
de grupo ao ler sua literatura, como o
Livro Azul, como está escrito, sem mudar
as palavras. AA pede também que os
trechos de sua literatura sejam lidos no
contexto, o que significa ler o que está
impresso nos livros e literaturas oficiais,
não a partir de uma cópia. Claro que,
quando partilhamos em reuniões sobre
as passagens que lemos, somos livres
para compartilhar nossa experiência,
força e esperança em nossos próprios termos relacionados ao
comer compulsivo. Se queremos apenas ler literatura que usa
termos relacionados à alimentação e comer compulsivo,
temos uma gama rica de opções na literatura de CCA, não
sendo necessário mudar as palavras.
Também é uma prática comum nas reuniões de CCA mudar
as palavras dos Doze Passos de CCA quando lidos em voz alta
Pessoas substituem as palavras "Deus" por "Poder Superior" e
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Durante muitos anos grupos de CCA utilizaram literatura
aprovada de AA como O Grande Livro Azul, Viver Sóbrio, O
melhor de Bill, Na opinião de Bill, Viemos acreditar, Reflexões
Diárias (o Para Hoje deles) e os Doze Passos e Doze Tradições
de Alcoólicos Anônimos.
Todas estas literaturas da
Irmandade-Mãe salvaram a vida de muitos comedores
compulsivos.
Contudo, em 2012 a WSBC aprovou uma moção que sugere
que na reunião de Comedores Compulsivos Anônimos se dê
preferência ao nosso livro Doze Passos e Dozes Tradições. Os
folhetos de AA não devem ser usados, pois temos muitos que
atendem a necessidade dos CCAs.
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Ainda sobre literatura...
Se você é o editor de um boletim para seu Intergrupo ou se
está reproduzindo trechos da literatura de CCA para eventos
do seu grupo, ou para site existem algumas coisas que você
necessita saber sobre direitos autorais (copyright) .
Toda a literatura de Overeaters Anonymous (OA/CCA) é
protegida pelas leis de direitos autorais dos EUA e os direitos
autorais são propriedade de Overeaters Anonymous, Inc.
Ninguém, incluindo membros de CCA ou Juntas de Serviço,
pode legalmente reproduzir ou copiar trechos da literatura de
CCA sem a permissão escrita do Escritório de Serviço Mundial
(existem algumas exceções). É importante lembrar que a
literatura de CCA é a maior fonte de renda para a nossa
Irmandade. Respeitar os direitos autorais é uma forma de
p ro te ge r a n o s s a S é t i m a Tra d i çã o d e s e r m o s
autossustentáveis. Desenvolver a literatura é uma das formas
de realizar o propósito primordial de CCA, que é levar a
mensagem de recuperação ao comedor compulsivo que
ainda sofre.
Para maiores informações veja :
“From copright requests, in
http://www.oa.org/membersgroups/copyright-requests by
Overeaters Anonymous, Inc.”
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"Ele" por termos de gênero neutro, e acrescentam "nós" no
início de todas as etapas. Quando fazemos essas mudanças,
estamos alterando nossos 12 Passos. Nosso Estatuto Social,
Subparte B, no artigo XIV, explicita claramente o processo de
alteração. Alterações aos Doze Passos e Doze Tradições
devem ser aprovadas por dois terços dos delegados na WSBC,
e a votação deve ser ratificada por três quartos dos grupos
registrados no WSO, dentro de seis meses após a notificação,
ou por pelo menos 55% dos grupos registrados.
Claramente, nenhum membro individual, grupo ou junta de
serviço de CCA pode alterar os Doze Passos ou as Doze
Tradições, por si só, porque os Passos e Tradições
"pertencem" a todos nós.
Alguém poderia argumentar que a Quarta Tradição permite
que cada grupo faça o que quiser, contanto que não afete
outros grupos ou CCA como um todo. É verdade, mas temos a
Primeira Tradição: "Nosso bem-estar comum deve vir em
primeiro lugar, a recuperação individual depende da unidade
de CCA". Nós temos também a Segunda Tradição: “Nossos
líderes são apenas servidores de confiança; não governam".
De acordo com o Segundo Conceito, "a WSBC é a voz, a
autoridade e a consciência efetiva de CCA como um todo”. Se
eu insisto em mudar o texto da literatura de CCA ou de AA para
atender meus interesses pessoais, estou mostrando o mesmo
egoísmo e vontade própria que me trouxeram a CCA! Como
um Custódio escreveu: "Do meu ponto de vista e experiência,
há uma tendência para moldar o programa de recuperação de
CCA à minha maneira. Lembro-me que, se da minha maneira
funcionasse, eu não precisaria estar em CCA. Obviamente, da
minha maneira não funcionou. Então, eu estou muito
disposto a mudar a mim mesmo, o que é um desafio, e não
tentar mudar CCA ou AA, somente para me atender. Quando
um médico me dá uma receita para o tratamento de uma
doença, eu sou aconselhado a não fazer qualquer tentativa de
reescrevê-la".
Se eu acredito que a literatura de CCA deve ser alterada, sou
encorajado a participar de nossa consciência coletiva,
servindo como um delegado na Conferência de Serviço
Mundial (WSBC). As juntas de serviço podem apresentar
moções de alteração ao Estatuto, mudar nossas políticas, ou
rever a nossa literatura. Se as tentativas de mudança
falharem, eu me comprometo a respeitar as consciências de
grupo de CCA e AA e ler a literatura tal como é escrita, a partir
do original, sem qualquer edição criativa da minha
parte.
Em serviço,
Teresa K., Custódia da Região 4 e Presidente da Junta de
Custódios

TRADUZIDO POR JUNCCAB – Junta Nacional de Comedores
Compulsivos Anônimos do Brasil

"Sempre estender a mão e o coração de CCA
a todos que compartilham da minha
compulsão; por isto, eu sou responsável."
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