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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 se viver o programa de Doze Passos de CCA.

O sabor da Abstinência

IDEA - Dia Internacional para Experienciar a Abstinência
N

o terceiro sábado de novembro celebra-se o IDEA (Dia
Internacional para Experienciar a Abstinência). Membros
de CCA, no mundo inteiro, fazem eventos e maratonas sobre o
tema para encorajar seus companheiros a experimentarem a
abstinência - Mesmo que por um dia.
Nesta data, os membros que estão abstinentes podem:
J
Fazer doações à Irmandade em sinal de gratidão. Podendo
doar uma quantia referente ao tempo que está abstinente (anos,
meses, semanas ou até mesmo dias).
J
Telefonar para um membro que não encontra há algum tempo
nas reuniões.
J
Oferecer carona a um companheiro.
J
Oferecer-se para ser padrinho.
J
Organizar eventos sobre abstinência.
J
Partilhar seu plano de ação para a abstinência nas reuniões.
J
Oferecer seu coração e estender a mão a outro companheiro.
J
Cuidar de sua abstinência pessoal, lembrando,
humildemente, que não há garantia de recuperação, apenas
oportunidade.
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.

Se você ainda precisa buscar a sua abstinência. Essas
sugestões pode encorajá-lo:
J
Continue voltando. O segredo está na próxima reunião.
J
Trabalhe os Doze Passos com o melhor de sua capacidade.
J
Preste serviço a outros - Exercite a utilidade.
J
Não fantasie que um bocado de comida poderá aliviar uma
dor. Ou mesmo que a comida poderá recompensá-lo.
J
Leia a literatura aprovada de CCA com a mente aberta. Eis
algumas sugestões sobre o tema abstinência: Folheto Um
Compromisso com a Abstinência; livro Abstinência; Lista de
verificação Abstinência Forte (disponível em
www.comedorescompulsivos.org.br no link arquivos).
J
Adie a primeira mordida compulsiva para o dia seguinte. E
viva somente as valiosas 24 horas.
J
Ligue para o seu padrinho ou para um companheiro
abstinente e fale honestamente sobre os seus desafios no
programa.
J
Escreva um plano de ação para a abstinência com a ajuda
de seu padrinho e comprometa-se com ele.
J
Use um dos 9 instrumentos de recuperação antes de dar a
primeira mordida.
J
Vá à um evento de CCA sobre abstinência e mantenha a
mente aberta sobre o assunto.
J
Divida o seu prato com o Poder Superior.
J
E, mais uma vez, continue voltando!
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Quando eu não estava abstinente, eu comia com as duas mãos, na
ânsia de colocar toda a comida para dentro, o mais rápido possível.
Em abstinência, eu saboreio o alimento, consciente de que ele
alimenta o meu corpo e não as minhas emoções.
Quando eu não estava abstinente, me isolava e tinha
relacionamentos adoecidos. Em abstinência, encontro o meu lugar
no mundo, ao lado dos outros seres humanos - sem me sentir pior ou
melhor que os outros.
Quando eu não estava abstinente, a comida era meu Poder Superior.
Eu queria controlar as pessoas. Em abstinência, encontro o porto
seguro de confiar no meu Poder Superior e entregar minha comida
e minha vida aos Seus amorosos cuidados.
Quando eu não estava abstinente, me odiava. Odiava meu corpo e a
vida. Eu pensei muitas vezes em suicídio. Em abstinência, percebo
que a vida é um lugar gostoso de estar, onde eu posso aprender, me
desenvolver e, enfim, me amar.
Quando eu não estava abstinente, até o mínimo problema me
afligia. Em abstinência, encaro cada problema como um desafio e
não esqueço que "Isso também passará".
A minha vida é livre e leve se estou abstinente! Experimente! Nada
tem sabor igual à abstinência!
Anônimo

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.org.br
E-mail junccab@uol.com.br

Novembro de 2014

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.

Comitê de Conferência Mundial pede ajuda!
ueridos companheiros, mais uma WSBC (Conferência aguardamos a decisão do WSO que tem 25 pedidos de ajuda e
QMundial
de CCA ) se aproxima! Mais uma vez temos o apenas U$ 11.000,00.
servidor e, talvez, não possamos participar desse momento de
unidade de toda a irmandade, onde decisões importantes serão
tomadas.

O CCA no mundo nesse momento faz um pedido para que
façamos contribuições e que nas reuniões talvez se forme uma
caixa extra para que possamos viver em unidade.

Não temos o dinheiro e, mais uma vez, observamos a
necessidade de reativar o Comitê de Conferência. O Comitê da
Conferência Mundial (CCM) foi criado em 2007 para que o
CCA do Brasil tivesse recursos financeiros suficientes para
enviar um representante à Conferência de Serviço Mundial
(WSBC) que acontece todos os anos, no mês de maio, nos
Estados Unidos.

Estamos iniciando novamente a campanha para que
possamos continuar a enviar representantes para o WSBC. O
comitê conta com as duas últimas delegadas. Se você tem
ideias e deseja nos ajudar, por favor, nos escreva através do e
mail da junccab@uol.com.br ou através da página
www.ccabrasilcm.com.

Cabe ao delegado representar o Brasil nas votações realizadas
na WSBC e elaborar relatório/resumo, para informar a
irmandade no Brasil sobre tudo o que foi discutido e votado no
evento.
Em 2007, o CCM começou a se estruturar para reunir o
montante financeiro necessário para a viagem à WSBC e, nesse
sentido, foram feitas várias campanhas e com esse dinheiro foi
possível enviar um representante em 2008 , 2012 e 2014.

CANTINHO DO
PRESTADOR DE SERVIÇO
apaixonados por CCA
O CIP PRECISA DE VOCÊ
O CIP - Comitê de Informação Pública da JUNCCAB está
precisando urgente de servidores. O CIP trabalha no sentido de
divulgar CCA lá fora, no auxílio de abertura de novos grupos e
na resposta a e-mails de pessoas fora da Irmandade. Se você tem
acesso a internet e boa vontade, por favor, escreva para
junccab@uol.com.br.

COMITÊS EM FORMAÇÃO:
JUNTE-SE A NÓS!
Desde a Assembleia 2014, alguns importantes comitês estão
sendo reativados e outros, como o Comitê de Regimento
Interno, estão sendo criados. Eis os comitês:
COMITÊ DE DÉCIMO SEGUNDO PASSO DENTRO DA
IRMANDADE. Esse comitê tem como objetivo estender a
mão para os membros da irmandade que ainda estão sofrendo
com a doença do comer compulsivo; encorajar o membro a
continuar voltando; auxiliar grupos que estão com dificuldades
para retenção de membros e criar uma lista de padrinhos
disponíveis.

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2860-6
POUPANÇA 23612-8
VARIAÇÃO 51
Com amor e em serviço,
Delegadas de CCA Brasil do Comitê da Conferência Mundial

COMITÊ DE REGIMENTO INTERNO. Esse comitê
objetiva a revisão e ajustes do estatuto e a criação do regimento
interno da JUNCCAB.
COMITÊ DE SÉTIMA TRADIÇÃO. Esse comitê tem
como grande objetivo conscientizar os membros sobre a
autossustentabilidade da irmandade.
COMITÊ DE TECNOLOGIA. O comitê é composto por
webmasters que a partir da orientação dos secretários da
JUNCCAB atualizam e aprimoram o website de CCA no
Brasil. Assuntos relativos a
tecnologia também são
administrados por esse importante comitê.
Escreva para junccab@uol.com.br e se ofereça para
participar dos comitês, o seu serviço salva vidas!

MUDANÇA DA AGENDA DE REUNIÕES
DA JUNCCAB COM INTERGRUPOS,
GRUPOS E COMITÊS
Com o objetivo de fortalecer CCA no Brasil, a JUNCCAB se
reúne mensalmente com intergrupos, grupos isolados e
comitês. As reuniões acontecem online, no Paltalk, conforme
datas e horas a seguir:
- Novembro (21/11 às 20h)
- Dezembro (21/12 às 17h - A Reunião será no 3º Domingo
devido as festas de fim de ano)
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Nesse momento, temos o montante que pagaria apenas a
viagem aérea. Solicitamos ajuda para a região 8 que tinha
apenas R$ 3.000,00 para esse fim e negou a ajuda. Agora

Vamos participar!!! Seguem os dados da conta para a sua
contribuição:
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