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Bom dia, meus amigos. Meu nome é
Rozzane, e sou uma comedora
compulsiva.
Quando
David
telefonou-me para dizer-me que
desejava apresentar-me e pediu
que dissesse algumas palavras, eu
lhe disse: “Escute, David, eu não
estou fazendo nenhuma palestra,
este ano”.
“Oh Rozanne”, ele me disse,
“conte-lhes como o escritório era
a sua mesa de cozinha, e agora
temos essa linda sede em
Albuquerque. Diga algo sobre
história”. E isso é o que vou fazer.
Mais do que contar-lhe sobre o
primeiro Escritório Mundial em
minha pequena sala de jantar,
desejo oferecer a vocês algo muito
especial.
Em 11 de maio de 1962 realizamos
nossa
primeira
Conferência
Nacional de CCA, em Los Angeles,
das 9h às 17:30 min. No dia
seguinte realizamos uma sessão
aberta para familiares e amigos;
nessa
ocasião,
os
dezesseis
delegados falaram. Na abertura
dessa sessão fiz uma pequena
palestra. O que vou dizer-lhes
agora é retirado diretamente da
transcrição
da
gravação
da
Conferência de 30 anos atrás.

Ouçam, e imaginem nossa pequena
Irmandade esforçada, em uma sala
cheia de esperança, a muito
tempo...
“Boa tarde a todos, estou muito
feliz por ver todos esses rostos.
Esta é uma ocasião muito
significativa
para
Comedores
Compulsivos Anônimos como uma
irmandade e para todos os que
sofrem do comer compulsivo, onde
quer que estejam sozinhos, com
medo, incompreendidos e clamando
por ajuda. Como muitos de vocês
sabem, terminamos agora nossa
primeira Conferência Nacional
composta por 16 delegados de 21
grupos de CCA que existem no
país. Esperamos que CCA progrida
e cresça, que em cada ano seja
realizada uma conferência deste
tipo. Continuamos a pôr em prática
aqueles princípios de unidade que
assegurarão recuperação para
todos nós como indivíduos e como
grupos. Agora nos encontramos
unidos sob esses doze passos e
doze tradições que vocês ouviram
hoje. Esses passos e tradições
foram adotados ontem como nosso
credo básico. Estamos agora
unidos em uma solução comum a
todos, para um problema que

ameaça arruinar nossas vidas e
destruir nosso pensamento – a
doença progressiva que chamamos
de comer compulsivo. Alguns de
vocês podem pensar que esta
organização
é
absolutamente
única, que nosso método é
totalmente único, e isso não é
assim.
Nossos
princípios
de
recuperação
pessoal
são
emprestados e a maioria de nossas
idéias
estruturais
foram
emprestadas e adaptadas às
nossas necessidades. Somos outro
elo em uma longa corrente, na qual
homens e mulheres, durante
centenas de anos, tentaram ligarse uns aos outros para aliviar um
problema
comum.
Comedores
Compulsivos Anônimos é uma
irmandade notável. Ela abrange
amor, aceitação sem julgamento e,
acima de tudo auto-sacrifício de
parte do indivíduo e do grupo.
Nossa recuperação é assegurada
somente enquanto lembramos de
pôr em prática nossos princípios
em todos os nossos assuntos e de
transmitir
essa
magnífica
mensagem
aos
comedores
compulsivos que ainda sofrem. No
futuro, estou certa, Comedores
Compulsivos
Anônimos,individualmente e como
irmandade, cometerá enganos.
Precisamos não ter medo desses
enganos, enquanto nos lembrarmos
de confessá-los, admiti-los e
corrigi-los. CCA não é uma nova
religião. Precisamos lembrar-nos
sempre, com humildade, de que

seus princípios foram copiados de
idéias que têm centenas de anos.
As
Irmandades
que
nos
antecederam também copiaram
esses
princípios.
Têm
sido
tentados centena após centena de
anos. Isso poderia ser uma
conseqüência de nossa falsa
presunção de acreditar que,
sozinhos somos um cura-tudo para
o comer compulsivo. Como Bill W.
disse, “Temos um débito para com
os homens da medicina, um débito
para com os líderes espirituais e
todos os que acreditaram nesse
caminho”. Juntos há muitos modos
para os que comem demais
curarem
um
problema
desesperado.
Nós
em
CCA
encontramos uma solução, que tem
sido notável. Acreditamos que,
sozinhos, não temos força de
vontade
para
corrigir
essa
condição; que com a ajuda de um
Poder maior que nós, seja Ele o
conceito de uma outra pessoa, o
grupo, ou um poder espiritual
segundo
nosso
próprio
discernimento, aceitamos esses
doze passos e os aplicamos na
longa estrada da recuperação.
Temos um longo caminho a
percorrer em CCA. . Temos muitos
preceitos admiráveis de outras
irmandades para recordar, que nos
ajudam e nos guiam. Como eu disse,
estou certa de que cometeremos
nossos
próprios
erros,
mas
pensamos que começamos na
direção certa. Se, como grupos e
indivíduos, tivermos sempre em

mente que há centenas de milhares
de pessoas em torno de nós que
estão se afogando em um poço de
desespero e medo e que não sabem
para onde se voltar, se pudermos
estender nossas mãos para ajudar
essas pessoas, se pudermos
partilhar o que aprendemos, se
pudermos aplicá-lo a todas as
áreas de nossas vidas, teremos
realmente cumprido a tarefa para
a qual fomos colocados no mundo.

ENDEREÇO WSO- Overeaters Anonymous

P.O. Box 44020
Rio Rancho, NM 87174-4020
Address Service Requested

Há outras esperando para saber a
resposta. Há muitos de nós aqui
que pusemos em prática este
programa, cada um à sua maneira
individual, e vocês os ouvirão hoje.
Muitas interpretações, mas uma
solução em comum. Que Deus nos
ajude, e àqueles que ainda sofrem
– enquanto tentamos nos ajudar
juntos.”

ENDEREÇO JUNCCAB -JUNTA NACIONAL DE
COMEDORES COMPULSIVOS ANONIMOS DO BRASIL
Rua Debret, 79 sala 702 – Castelo
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-080

