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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 Terceira Tradição:
Experiência de CCAs no Brasil
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estou mais magra me
sinto feliz e digna de ser
amada, se o comer
compulsivo volta e
ganho uns quilinhos,
acho que não tenho
valor. Graças a meu P.S.
a terceira tradição me
ensina que posso
continuar encontrando
amor e compreensão
entre os meus novos
amigos de CCA mesmo se eu estiver comendo compulsivamente. Nesses dois anos que estou em CCA aprendi
mais sobre mim, do que na minha vida inteira. Espero que meu
P.S. me ajude sempre a continuar voltando a este lugar que tanto
me ajuda saber quem eu sou e qual a natureza exata da doença
do comer compulsivo.
Graças a amor e o acolhimento que estou encontrando em
CCA hoje posso dizer que estou em recuperação pela primeira
vez na minha vida. Não sou uma expert em tradições, mas posso
dizer que o amor que recebo em CCA e o meu desejo de não
comer compulsivamente um dia de cada vez, são o verdadeiro
tesouro que eu encontrei em CCA. Aqui me sinto segura para
abrir meu coração e falar com honestidade sobre os sentimentos
que fazem querer me refugiar na comida. Muito obrigada por
você continuar voltando, sozinha eu não posso me recuperar.
Anônimo
A cesta de perguntas desse mês vem do Brasil:
Gostaria de entender por que usamos citações de fora de CCA
nos livros Para Hoje e Vozes de Recuperação?
Resposta: O Para Hoje foi produzido em 1980 quando existiam
poucas literaturas de CCA disponíveis e que poderiam ser
utilizadas como citações. O Vozes de Recuperação foi
produzido em 2012 e é repleto de citações e referências de
CCA, já que AA solicita que citações da literatura de AA não
sejam usadas. Ambas as literaturas receberam o selo de
aprovação dos delegados da Conferência Mundial. O Vozes de
Recuperação e o Para Hoje ainda são literaturas muito
populares, tanto que livros de estudo foram recentemente
lançados.
- Delegada de CCA no Brasil.
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Terceira Tradição me diz que “o único requisito para
ser membro de CCA é o desejo de parar de comer
compulsivamente”. Este princípio é o que garante a
muitos de nós continuar voltando a Comedores Compulsivos
Anônimos, não importando o que aconteça. A terceira tradição
garante a cada um dos membros da irmandade, o direito de
sermos nós mesmos com qualidades e defeitos. Em um mundo
cheio de exigências em CCA apenas me pedem que tenha o
desejo de parar de comer compulsivamente. E ter o desejo
também não significa exigir de mim qualquer tipo de
abstinência ou tamanho de corpo. Que alegria saber que
pertenço à CCA porque preencho um único requisito. Ter o
desejo de parar de comer compulsivamente não significa que
terei que fazer promessas de que no Natal estarei com menos
20kg, nem que poderei fazer aquela tão sonhada viagem no dia
em que emagrecer. Ter o desejo pra mim significa que como eu
não preciso estabelecer nenhum pré-requisito especial para ser
aceita em CCA. Basta que eu me permita continuar voltando e
tentando um dia após o outro ficar abstinente daqueles
alimentos que me causam compulsão. Há dias que esta parece
ser uma tarefa simples, em outros parece ser impossível. Mas
com a ajuda do meu P.S. estou vivenciando o que eu sempre
ouço nas reuniões, de que “Deus fará por mim tudo aquilo que
não puder fazer sozinha”.
O “se” tem sido uma constante na minha vida, e só agora, que
ingressei em CCA, percebo quanto tempo eu perdi
condicionando a minha vida ao tamanho do meu corpo. Se
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O VELHO E BOM 12/12

T

Mundiais de Serviço (WSBC) e cinco anos de recuperação
contínua, demonstrada por abstinência de pelo menos cinco
anos, manutenção de peso corporal saudável por pelo menos
dois anos; crescimento emocional e espiritual como resultado
da aplicação dos Doze Passos e Doze Tradições, como uma
nova forma de viver. Outras exigências são: já ter trabalhado
todos os passos, declaração de ser praticante dos Doze Passos
com o melhor de sua capacidade e ser comprometido com as
Doze Tradições.
No formulário os candidatos devem se comprometer a
obedecer os Passos, Tradições e Conceitos, além de se
manterem abstinentes e com peso corporal saudável até o fim
da prestação de serviços.
Acredito que tantas exigências têm como objetivo selecionar
servidores de confiança que possam realizar da melhor maneira
possível essa importante tarefa, que é de revisar o nosso velho e
bom 12/12. Fico aqui então pensando na minha
responsabilidade de cuidar da minha recuperação para também
ser um servidor de confiança na minha prestação de serviços.
Bom trabalho, companheiros!
Anônimo

FIQUE LIGADO!
C

Inscrições ainda estão abertas
A Junccab informa que as inscrições para a Assembleia 2014 no
Rio de Janeiro, de 11 a 14 de setembro ainda estão abertas. Para
mais informações sobre valores e inscrição, veja o cartaz
impresso na última página desse informativo.

Apresentação de relatórios
A Junccab solicitou, por e-mail, que comitês, grupos isolados e
intergrupos apresentem até o dia 15 de julho o relatório de suas
atividades, a fim de compor a apostila da Assembleia 2014.
Mais informações, nos escreva: junccab@uol.com.br

om o objetivo de promover a unidade nacional de CCA,
a Junccab quer saber: Como está funcionando o seu
grupo, intergrupo e comitê? Quais são as atividades realizadas
para levar a mensagem de CCA? Como está a Sétima Tradição?
Essas e outras respostas você pode compartilhar com a Junccab
nas reuniões mensais, via paltalk, ou escrevendo para
junccab@uol.com.br.
As reuniões da Junccab com os intergrupos, os grupos
isolados e os comitês acontecem uma vez por mês, no domingo
ou na terça-feira. O horário será divulgado através de e-mail,
bem como a pauta da reunião do mês. Fique ligado!
Segue a Agenda das próximas reuniões em 2014:
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.
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erminou no último dia 03 de Julho o
prazo para que membros se
candidatassem a três posições de
serviço, abertas em Maio em virtude da
saída de três membros, no comitê que
trabalha na revisão do livro “Os Doze
Passos e As Doze Tradições de CCA”.
O formulário para candidatar-se
solicitou informações tais como tempo
na Irmandade, tempo de serviço acima
do nível do grupo, data em que se iniciou
a abstinência contínua e data em que foi
alcançado o peso saudável. Foi também solicitado que os
candidatos descrevessem as responsabilidades assumidas na
prestação de serviços junto à irmandade, suas habilidades e
experiência que poderiam contribuir para a prestação de
serviço, os motivos pelos quais desejam integrar o comitê, a
maneira como desenvolve o serviço de apadrinhamento e sua
história de recuperação.
As exigências feitas aos candidatos foram: sete anos na
Irmandade, cinco anos de serviços além do nível do grupo,
participação como delegado em pelo menos duas Conferências
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