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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.

Vivendo a Segunda Tradição: Confiança
Experiências dos membros de CCA no Brasil

S

processo. Entendo que posso ser ouvida, mas não
necessariamente que meu ponto de vista deve ser aceito. Por
isso em todas as tomadas de decisões, pergunto: “É bom para
o CCA?”. A Consciência Coletiva Informada tem me
ajudado em minha vida lá fora, nos meus relacionamentos,
para que eu possa colocar os princípios antes das
personalidades. Sou grata pela compreensão amorosa.
Anônimo

Buscando a Unidade através do Serviço

F

ique por dentro das datas de reuniões da Junccab com os
Intergrupos, os Grupos Isolados e os Comitês. Na 3ª feira e no
domingo as reuniões serão de 20:00 às 20:55 com os Comitês e de
21:00 às 22:00 com os Grupos Isolados e os Intergrupos. Segue a
Agenda de Reuniões online, via Paltalk, da Junccab com os
Comitês, Grupos Isolados e Intergrupos: Abril (Reunião na
Convenção); Maio (27/05 - 3ª Feira); Junho (29/06 - Domingo); Julho
(29/07 - 3ª Feira); Agosto (31/08 - Domingo); Setembro (Apresentação
dos Relatórios na Assembleia); Outubro (26/10); Novembro (25/11 - 3ª
Feira) e Dezembro (21/12 - A Reunião será no 3º Domingo devido as
festas de fim de ano).
Na oportunidade, a Junccab convida Grupos Isolados, Intergrupos e Comitês para contribuírem com o
Infojunccab, compartilhando suas experiências de força e esperança à luz das Tradições e dos Conceitos de
CCA. As partilhas deverão ser enviadas para o e-mail junccab@uol.com.br.

www.comedorescompulsivos.org.br

egunda Tradição:“Somente uma autoridade preside,
em última análise, nosso propósito comum – Um Deus
amantíssimo que se manifesta em nossa consciência
coletiva. Nossos líderes são apenas servidores de
confiança: não governam". Falar da Segunda Tradição é ser
grata por abrir mão do “controle”, tanto dentro das salas de
Doze Passos, como em todas as áreas de minha vida. Hoje,
tenho a consciência da importância destes 36 princípios em
minha vida e que só tenho condição de colocar as Tradições
e os Conceitos em prática com o trabalho e a vivência, com o
melhor de minha capacidade, dos Doze Passos.
Através do trabalho dos passos vou descobrindo e me
conscientizado dos meus defeitos de caráter e o mais forte
deles é o “controle”, que me leva a desrespeitar a
“Consciência Coletiva” do grupo. Desta forma a unidade
sofre, e eu não entendia, na minha ativa do comer
compulsivo, porque tive a “façanha” de fechar um grupo em
minha cidade, logo que cheguei a CCA – Claro, recaí!
Pela graça de Deus, hoje, após longa caminhada, vou
aplicando estes princípios em todas as minhas atividades.
Enfim chegou a oportunidade de prestar serviço e estar
aprendendo: Paciência, tolerância, aceitação (tudo está lá
nos Doze Passos), desligamento emocional. Tudo isso é um
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FIQUE POR DENTRO
Conferência Mundial de
Comedores Compulsivos Anônimos

A

que pessoas estão abstinentes e na prestação de serviço
há mais de 20 ou 30 anos, e vejo com alegria que agora
oficialmente será eleita uma custódia de serviços
virtuais pelos delegados - uma mostra do
reconhecimento de que o Escritório Mundial tem
olhado com carinho para a importância das reuniões
virtuais.
Também é interessante ver que todas as moções que
foram apresentadas irão para a Conferência Mundial
(WSBC), incluindo a que sugere uma enquete mundial
para mudar o nome de CCA. Outra novidade é que três
novas literaturas serão apresentadas para obter o Selo
de Aprovação da Conferência e, então, serem
consideradas literaturas oficiais de CCA, são elas:
Novas histórias no livro marrom; Lista de verificação
da unidade com diversidade e a que mais achei
interessante: as promessas dos 12 Passos e das 12
Tradições de CCA. Emocionei-me ao ler, pois é
possível verificar tudo que CCA tem feito em minha
vida.
Desejo prestar um bom serviço para CCA e peço que
estejam comigo nessa jornada de recuperação e
serviço.
Com amor, Dora – Delegada de CCA no Brasil
*O termo “DD” refere-se ao cargo de Downloader
Designado, cuja função é traduzir para o português os
arquivos disponíveis para download no Site de
Overeaters Anonymous.

MAS... O que faz um DD?
O Downloader Designado (DD) é um membro de CCA que usa os
seus conhecimentos em informática para ajudar outros a ter acesso às
informações do WSO e do site de Overeaters Anonymous. Dentro do
contexto brasileiro, o DD usa a habilidade com a Língua Inglesa para
traduzir os arquivos contidos para download no Site de Overeaters
Anonymous e outros comunicados do WSO. Estes arquivos
traduzidos pelo DD são disponibilizados no Site da Junccab:
www.comedorescompulsivos.org.br.
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Convenção Mundial de CCA (WSBC) se
aproxima e sinto uma mistura de felicidade,
ansiedade e gratidão por um dia ter
encontrado CCA e por poder prestar serviço a essa
irmandade que tanto amo. Felicidade por saber que vou
encontrar e abraçar pessoas que, por e-mail, me
ensinaram muitas coisas de CCA para que eu pudesse
prestar serviço aqui no Brasil como DD* e agora como
delegada.
As novidades relacionadas à Conferência Mundial
chegam em um ritmo difícil de acompanhar. É muito
bom observar como o Escritório Mundial cuida da
nossa querida irmandade. Coisas interessantes, como:
os custódios ficam em cadeiras pré-marcadas durante a
Conferência e já na segunda-feira existe uma reunião
dos custódios, que pode ser acompanhada pelos
delegados. Espero estar lá para acompanhar esse
momento e poder transmitir para cada companheiro e
companheira do Brasil.
Como é a minha primeira vez em uma Conferência
Mundial, sou considerada "GREEN DOT” e poderei
sentar ao lado de uma companheira da Região 8 (a
Região que o Brasil pertence) que será a minha
mentora durante o evento, com quem posso tirar
dúvidas e buscar orientações. Sou grata, pois isso
diminui também a minha insegurança nesse momento.
O tema da Conferência é Nosso Propósito
Primordial. Há mais ou menos duas semanas foram
divulgadas as candidaturas para custódios regionais,
de serviços gerais e virtuais. É muito emocionante ler
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