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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.

Somente você pode conseguir isso:

Uma Lifeline autossustentável

O

compulsivamente.
Quão grato você é pela
recuperação que encontrou em
CCA? Quanta energia você
deseja investir na sua
recuperação? Será que nos
lembramos de todo o
dinheiro gasto nos programa
de perda de peso que não
funcionaram? (No livro 12 Passos e 12
Tradições de CCA, pg. 147). Pense nisso!

Por que eu deveria assinar Lifeline?
- Pela identificação com a história de outros comedores
compulsivos.
- Pelas Partilhas de fé, força e esperança de recuperação.
- Por ser uma revista temática, com assuntos diversos:
Família, relacionamento, recém-chegado, festas, passos,
tradições, serviços, instrumentos de recuperação.
- Para manter a revista Lifeline autossustentável.
- Para ajudar você e outro comedor compulsivo a descobrir o
seu próprio caminho pela estrada do Destino Feliz.
- E para parar de comer compulsivamente.

É simples fazer uma assinatura de Lifeline
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 lifelinebrasil@yahoo.com.br
• Pelo correio para:
Lifeline (Junccab)
Rua Debret, 79 sala 702 – Castelo
Rio de Janeiro/RJ – Cep 20030-080
Mais informações, acesse:
http://comedorescompulsivos.org.br/lifeline/

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

www.comedorescompulsivos.org.br

Comitê de Lifeline tem um apelo a fazer para
cada membro de CCA: Vamos tornar a
revista Lifeline Autossustentável!
Somente você, comedor compulsivo, pode conseguir isso: Fazendo uma
assinatura para você, para seu afilhado, para
um recém-chegado ou para uma clínica
médica.
A Coordenação de Lifeline, edição brasileira,
optou por não repassar integralmente o valor que
deveria ser cobrado para tornar a revista
autossustentável. Para se ter uma ideia, naquela
ocasião, o valor deveria ser R$ 13, mas a
Coordenação da revista optou por cobrar apenas R$ 8. A
Junta de Serviço de Lifeline concluiu que não repassar o
aumento totalmente seria um investimento espiritual. Tendo
em vista essa realidade, se não nos mobilizarmos e nos
sensibilizarmos, no sentido de assinarmos a Lifeline, a
revista que é “uma reunião de bolso em qualquer lugar” pode
chegar ao fim.
Outro desafio, e não menos importante, encontrado pelo
Comitê de Lifeline são os prestadores de serviço. O Comitê
procura membros no Rio de Janeiro para ocuparem cargos
vagos.
Vamos dar às mãos, lembrando quanto, no passado, antes
de CCA, já investimos energia e dinheiro em nossa própria
ruína física, espiritual e emocional ao comer
compulsivamente. Agora, em CCA, estamos aprendendo a
investir energia – serviço – na nossa recuperação, por meio
desse instrumento de recuperação e do trabalho dos Doze
Passos. Fazer a nossa parte na prestação de serviço também
faz parte de ser totalmente autossuficiente (No livro 12
Passos e 12 Tradições de CCA, pg. 148). Estamos
aprendendo o valor da autossustentabilidade ao colocarmos
dinheiro na nossa própria saúde emocional e física. Estamos
vivendo os 36 princípios do programa de CCA, tais como:
responsabilidade, serviço, confiança, amor, compaixão,
solidariedade, irmandade, anonimato, autonomia, entre
outros. São os princípios que nos ajudam a parar de comer
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Assembleia 2014
De 11 a 14 de setembro no Rio de Janeiro
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Aos companheiros que falam inglês:
Na Assembleia 2014 teremos a participação da
Custódia e da Coordenadora da Região 8. Há
alguns anos não recebemos custódios no Brasil e
essa visita é bastante aguardada para ajudar o
nosso CCA no Brasil com a experiência dessas
companheiras, principalmente relacionada à
abstinência, ao serviço, às tradições e aos
conceitos.
Inicialmente éramos 5 membros encarregados
para traduzir e auxiliar essas companheiras no
tocante a Língua. Nesse momento somos apenas
três servidores para os 4 dias de Assembleia, fora
os 2 dias subsequentes ao evento.
Se você tem conhecimento da Língua Inglesa,
pense na possibilidade de prestar esse serviço!
Escreva para: junccab@uol.com.br ou
brasilcca@gmail.com e se voluntarie para este
serviço. Precisamos de você!
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Pergunta: Minha reunião presencial é muito forte. Um membro
iniciou uma nova reunião semanal que não possui muitas reservas
financeiras. O nosso grupo providencia ajuda para novas reuniões
como doar alguns kits para o recém chegado. Esse membro
solicitou ao nosso grupo que doasse um pouco da nossa literatura
para essa nova reunião. Algumas pessoas fizeram objeção dizendo
que poderia ser uma quebra de tradição, pois cada grupo deveria
ser autossustentável. Outros discordaram afirmando que
poderíamos praticar a quinta tradição ajudando a levar a
mensagem com a nossa literatura extra. Quem, se é que existe
alguém, está certo?
Resposta: Primeiro, separe um momento para celebrar que você
está em uma região que tem uma reunião saudável e tem membros
desejando iniciar uma nova reunião. Outra coisa mais agradável é
saber que a irmandade da sua região sabe da importância das nossas
tradições, tem conhecimento do que dizem e estão tentando aplicar
essas tradições às reuniões. E ainda uma grande coisa: a irmandade
da sua região está segura o suficiente para se manifestar sobre como
aplicar as tradições.
Você mencionou um novo grupo, um grupo saudável e um
intergrupo. O grupo tem uma sétima tradição que possibilitou a
aquisição de literatura, que pode ser usada como esse grupo achar o
mais adequado. Muitos grupos, de acordo com a consciência de
grupo, tem doado o livro 1212 para livrarias locais como uma
grande forma de alcançar o comedor compulsivo que ainda sofre.
Se o grupo que está saudável (em recuperação) decidir, através da
consciência de grupo, doar literatura para a nova reunião, estará
bem de acordo com o espírito das tradições.
A sétima tradição estabelece que “cada grupo deverá ser
autossuficiente, recusando doações de fora”. A palavra-chave é
externa (de fora). Um exemplo de uma contribuição externa seria
aceitar um espaço para a reunião, isso poderia ser inapropriado.
A irmandade de CCA ajuda outros dentro de irmandade de
diferentes formas, como por exemplo, doando dinheiro para o
fundo de reserve para suporte aos delegados cujo intergrupo não
tenha reserve financeira para essa despesa. Assim outros membros
podem também participar da WSBC.
O seu novo grupo já aceitou ajuda da irmandade ao receber o
material para o recém-chegado do intergrupo. O seu grupo
provavelmente doou parte do dinheiro que o intergrupo utilizou
para providenciar material para o recém-chegado.
Não há problema algum de aceitar ajuda dentro da irmandade.
Estender nossas mãos é o que somos e o que fazemos.
- Membros da junta de custódios proporcionam as respostas para
essas perguntas
- Fonte: http://www.oa.org/membersgroups/service-bodysupport/ask-it-basket-and-archive/

Um convite especial da Coordenadora da
Junta de Serviços Gerais do Brasil - Junccab:
Faltam 3 meses para nossa Assembleia. Este
ano trabalharemos o tema "Recuperação através
do serviço, um caminhar constante".
Segundo nosso estatuto "A Assembleia
Nacional é depositária da consciência coletiva
dos grupos de Comedores Compulsivos
Anônimos do Brasil", sendo o órgão máximo de
deliberação de nossa irmandade.
Sendo assim, gostaríamos de convidar aos
membros e representantes de grupos,
intergrupos e comitês para se juntarem a nós
nesse movimento de recuperação e unidade
nacional.
Dentre outras propostas, teremos eleições de
alguns cargos da Junccab , apresentação de
nossas atividades, além de oportunidade de
vivenciar nossos princípios espirituais.
Sendo assim, contamos com a presença e
participação de todos.
Grata por mais essa oportunidade de servir ao
meu Poder Superior, sendo útil aos CCas do
Brasil.
Adriana,
Coordenadora da Junccab
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