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InfoJunccab
Solicitamos que os coordenadores dos IGs, grupos isolados e grupos divulguem o Infojunccab: lendo ou então fazendo um resumo do nosso boletim
nas suas reuniões. É uma meta o incentivo da leitura do Info como meio de comunicação e integração entre a Junta Nacional e os CCAs do Brasil.

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.

Dia Internacional da Abstinência,
uma data para saborear a liberdade!

Você já encontrou a sua abstinência? A literatura de
CCA diz que é necessário dividir o que recebemos
com outros comedores compulsivos a fim de que
nossa recuperação se renove um dia de cada vez. No
Dia da Abstinência, membros abstinentes praticam a
gratidão ao compartilharem fé e esperança e ao
doarem-se como padrinhos. Outra forma de gratidão é
contribuírem com a sacola da Sétima Tradição, no
desejo que um comedor compulsivo possa encontrar a
sala sempre aberta.
Você ainda precisa encontrar a sua abstinência? O
Dia da Abstinência é a oportunidade que temos de
experienciar o sabor da liberdade da obsessão por
comida. Se você ainda não experimentou um dia
abstinente, vá a eventos temáticos e coloque-se em
contato com outros comedores compulsivos a fim de
exercitar a abstinência. Esta é uma data para que
possamos refletir sobre a nossa própria definição de
abstinência. E para que possamos ser gratos por,
finalmente, encontrar esperança de recuperação.
Quanto você já investiu na doença e quanto você
deseja investir na sua recuperação? Doe Sétima
Tradição.

www.comedorescompulsivos.org.br

Abstinência: Oportunidade,
e não garantia!

O dia Internacional de Experienciar a
Abstinência, como o próprio nome já diz, é um dia
dedicado a experimentar a abstinência, mesmo que
por um único dia. A data foi criada com o intuito de
encorajar os membros a saborearem a liberdade, a
sanidade e a alegria que advêm de abster-se de comer
compulsivamente.
Os grupos, intergrupos e Juntas de Serviço
preparam eventos temáticos, com foco na abstinência,
a fim de que aqueles que estão abstinentes possam
partilhar gratidão e os que ainda estão buscando a sua
abstinência possam encontrá-la.
O livro “Abstinência”, o folheto “Um compromisso
com a abstinência” e o “Para Hoje” (ver índice com a
palavra-chave Abstinência) são grandes aliados para
composição do evento. Outra curiosidade é ler o
Capítulo Onze intitulado “Abstinência e a controvérsia
sobre Carboidrato” do nosso novo livro “Para além dos
mais ardentes sonhos”. Lá a nossa cofundadora
Rozanne S. nos conta um pouco da gênesis da
“Abstinência” que gerou tanta controvérsia e
definições diversas. Este é um momento para que
membros, que ainda estão definindo a sua própria
abstinência, possam refletir sobre o assunto.
O IDEA normalmente acontece no terceiro sábado
de novembro, como descrito no “Manual de Grupos
para Membros, Grupos e Corpos de Serviço:
Oportunidades de Recuperação”, e nesta data grupos
e intergrupos podem realizar maratonas sobre recaída
e recuperação; ou ainda, entrar em contato com
aqueles que não estão indo às reuniões de CCA.
Também é uma ótima ocasião para companheiros
abstinentes oferecerem-se para serem padrinhos.

Não perca a oportunidade de trabalhar
o seu Programa de Recuperação nesta
data. Afinal nenhuma comida é tão
saborosa quanto o gosto da abstinência!

1

Boletim mensal da Junta Nacional de Comedores Compulsivos do Brasil
Rua Debret, 79 sala 702 Castelo Rio de Janeiro/RJ CEP 20030-080
Fone 21 2532-5174 Site www.comedorescompulsivos.com.br
E-mail junccab@uol.com.br

Novembro de 2013

InfoJunccab
Solicitamos que os coordenadores dos IGs, grupos isolados e grupos divulguem o Infojunccab: lendo ou então fazendo um resumo do nosso boletim
nas suas reuniões. É uma meta o incentivo da leitura do Info como meio de comunicação e integração entre a Junta Nacional e os CCAs do Brasil.

Você sabia que...
No passado, membros não-abstinentes de alimentos específicos eram
impedidos de dar partilhas durante as reuniões de CCA e que “abstinência” já foi
um instrumento de recuperação?
Houve um tempo que alguns membros de CCA definiam a abstinência segundo
uma dieta pré-determinada.
Ufa! Que bom que tudo isto é passado e que nossa unidade é baseada apenas
nos Doze Passos e nas Doze Tradições de CCA.
Mais curiosidades sobre o tema você pode encontrar no nosso novo livro “Para
além dos mais ardentes sonhos”.
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Escrevendo...

Você, padrinho, pode encorajar o seu afilhado a escrever
sobre o tema “Abstinência” e compartilhar com os membros.
Um bom caminho é completar as lacunas “Sem
abstinência...” e “Com abstinência...”. Por exemplo: “Sem
abstinência me isolo e racionolizo o comer compulsivo.
Com abstinência fico disposta a viver entre os seres
humanos e posso, enfim, viver sem o excesso de comida.
Sem abstinência a comida é a rainha da minha vida. Com
abstinência a minha vontade e a minha vida ficam nas
amorosas mãos do meu Poder Superior”.
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As contribuições recebidas no mês
de Setembro/13 dos Intergrupos,
grupos e membros foi de R$ 2.850,20.
Destas contribuições R$ 531,00 ainda
não foram identificados.
Por favor, nos ajudem a prestar
um melhor serviço, identifiquem
seus depósitos, enviem email para:
junccab@uol.com.br ou mande seu
fax para 21-2532-5174.
As despesas para a manutenção
do escritório foi de R$ 4,946,06
(retiramos R$149,15 do correio da
Lifeline e R$100,00 utilizado para troco
do Bazar/Literatura na Assembleia)
Lembramos que Campanha Doe
53 continua aguardando todos que
puderem e quiserem continuar com
este movimento Nacional de
melhorar nossas contribuições.
Agradecemos a colaboração de todos
que aderiram a Campanha Doe 53.
Reflita sobre tudo que CCA
representa em sua vida. Quanto, antes
de CCA, investimos na doença? Agora
vamos investir em nossa recuperação.
Sejamos generosos com esta
irmandade que a cada dia salva
nossas vidas. Doe como se sua vida
dependesse disso!!!
Grata.
Em serviço.
Angela – Tesoureira
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