www.comedorescompulsivos.org.br
junccab@comedorescompulsivos.org.br

INFOJUNCCAB JUN/JUL 2020
BOLETIM INFORMATIVO DA JUNTA DE SERVIÇOS GERAIS DE
COMEDORES COMPULSIVOS ANÔNIMOS DO BRASIL - Este boletim
tem como objetivo principal informar aos membros, grupos e intergrupos de CCA do Brasil
o que acontece na JUNCCAB e no CCA como um todo.

Sexto
Passo:
Prontificamo-nos
inteiramente a deixar que Deus
removesse todos esses defeitos de
caráter.
Princípio Espiritual: BOA VONTADE
Sétimo Passo: Humildemente rogamos
a Ele que nos livrasse das nossas
imperfeições.
Princípio Espiritual: HUMILDADE
A vida inteira ouvi o mundo lá
fora (que não utiliza os princípios
espirituais contidos nas irmandades de
12 Passos) dizer o quanto é necessário
que sejamos pessoas humildes. As
religiões, de uma maneira geral,
pregam a necessidade da humildade
como alavanca para nos tornamos
pessoas melhores neste planeta.

Contudo,
minha
visão
deturpada,
sempre
associou
humildade com humilhação. Só tive
consciência desta visão deturpada
quando entrei numa sala de CCA.
O Sétimo Passo diz no Livro Doze
Passos e Doze Tradições de CCA:
“Muitos de nós, a princípio, não
compreendemos bem o conceito de
humildade. Nós a confundimos com
humilhação
e
baixa-autoestima”
(pág. 53).
- Eureca!!! É isso! – pensei quando li
pela primeira vez esse trecho do
Sétimo Passo de CCA.
No mundo lá fora todos
entendem que quem se sente a
“rainha do abacate em pó” é uma
pessoa que não tem humildade.
Contudo, CCA me deu a
consciência de que a humildade é
uma espécie de “casaco” que visto.
Quando me sinto a “rainha do
abacate em pó”, estou vestindo o
casaco pelo lado direito. Porém,
quando me sinto a “ameba do
cavalo do bandido”, estou vestindo o
mesmo casaco, só que do lado do
avesso. Mas é tudo um só casaco.
Quando não aceito a minha
humanidade, estou vestindo a roupa
pelo avesso.
Admito: não sou humilde.
Sim,
mesmo
já
tendo
acumulado algumas 24h voltando

para sala, a humildade ainda é um
exercício que preciso fazer todos os
dias, TODOS! Ainda não caiu no
espírito.
Quer saber como sei que ainda
não caiu no meu espírito?
Meu
perfeccionismo
é
o
principal termômetro para saber o
quanto a humildade ainda não é
algo que abrigo no coração.
Estou na fase de fazer da
humildade um exercício que preciso
praticar diariamente.
Semelhante ao que fazia
quando estava no primário: tinha que
fazer várias contas de multiplicação
para aprender a tabuada.
Tenho
muitaaaaaaaaaa
dificuldade de aceitar o meu erro,
qualquer erro. Grande ou pequeno.
Eu sofro, e muito, por não ser perfeita!
Mas CCA não diz que preciso
ser perfeita.
O que me é dito é que preciso
de PROGRESSO e é isso que o Poder
Superior espera de mim. Progresso e
não perfeição.
Mas o meu ego é tão grande
que fico querendo a perfeição.
Intelectualmente sei que o bom
é o progresso, mas emocionalmente
ainda desejo do fundo do coração a
PERFEIÇÃO.
Posso desejar a perfeição, não
tem problema esse desejo.
O meu grande e enorme
problema vem do fato de SOFRER por
não ser perfeita.
Mas é um dia de cada vez com
uma noite no meio.
Hoje foi trabalhar os princípios
espirituais como Boa Vontade (Sexto
Passo), Humildade (Sétimo Passo),
Integridade
(Quinto
Passo),
autodisciplina
(Oitavo
Passo),

Perseverança (Décimo Passo) e a
Unidade com o meu PS (Primeira
Tradição) para que a humildade se
fortaleça no meu coração.
Afinal é como diz o Primeiro
Passo do Livro Doze Passos e Doze
Tradições de CCA (pág. 6):
“Primeiro, assimilamos esses conceitos
intelectualmente, e então, finalmente,
acreditamos
neles
em
nossos
corações”.

Sexta Tradição: Nenhum grupo de
CCA
deverá
jamais
sancionar,
financiar ou emprestar o nome CCA a
qualquer sociedade parecida ou
empreendimento alheio à Irmandade,
a fim de que problemas de dinheiro,
propriedade e prestígio não nos
afastem do nosso objetivo primordial.
Sétima Tradição: Todos os grupos de
CCA deverão ser absolutamente
autossuficientes, rejeitando quaisquer
doações de fora.
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Comunicado a Irmandade de
Comedores Compulsivos Anônimos
A JUNCCAB, representando os
Grupos de CCA do Brasil, Intergrupos,
Comitês de Serviço da Junta de
Serviço, Grupos e Intergrupos de
WhatsApp , por meio deste , alertar
todos os membros de CCA, recémchegados
ou
não,
para
o
cumprimento
de
nossa
Sexta
Tradição, que diz:
“Nenhum
grupo
de
CCA
deverá
sancionar,
financiar
ou
emprestar o nome de CCA a
qualquer sociedade parecida ou
empreendimento alheio à irmandade,
a fim de que problemas de dinheiro,
de propriedade e de prestígio não
nos afastem do nosso objetivo
primordial”.
Conforme diz nossa Sexta Tradição
na página 135 do nosso livro Os Doze
Passos e as Doze Tradições de CCA,
“membros de CCA mal orientados
tem usado nossas listas de números
de telefones para vendas. Membros
pouco familiarizados com as nossas
Tradições Quinta e Sexta algumas
vezes divulgam empreendimentos
alheios à irmandade nas reuniões de
CCA, tudo, de livros e de pílulas de
vitaminas, a programas de tratamento
e conversões em igrejas”.
Os números de celular não
devem ser usados, em hipótese
alguma, para divulgação de nenhum
empreendimento de fora, incluindo
programas de emagrecimento e
tratamento de compulsão alimentar.

A
obediência
às
nossas
Tradições
garante
nossa
sobrevivência e a espiritualidade
necessária para que possamos nos
recuperar
longe
das
inúmeras
influências externas que tanto prejuízo
nos causou. É responsabilidade de
todos nós zelarmos pelo cumprimento
dos
nossos
princípios
espirituais,
através dos nossos Passos, Tradições e
Conceitos.
Pedimos aos membros que,
caso haja algum novo incidente de
quebra da Sexta Tradição (ou de
qualquer uma das nossas Tradições)
que os membros entrem em contato
com um dos administradores da sala
de reunião , para que amparados
em
nossas
Tradições
possamos
resolver a questão.
Certos de contar com a
cooperação de todos, desejamos
mais 24 horas de paz, serenidade e
abstinência.
Com amor, em serviço,
JUNCCAB

ERRATA
A JUNCCAB faz aqui uma reparação
em relação a este Comunicado.
No texto enviado via WhatsApp e emails colocamos: " A JUNCCAB
representando os Grupos Presenciais,
Onlines, Zomm...".
A JUNCCAB não representa Grupos
Virtuais, com exceção dos Grupos
criados na Pandemia (a extensão dos
Grupos Presenciais) por conta do
isolamento social.
Fica aqui nossa reparação.
Gratidão.

CANTINHO DOS COMITÊS DE
SERVIÇOS DA JUNCCAB

COMITÊ DE DÉCIMO SEGUNDO
PASSO DENTRO DA IRMANDADE.
Este Comitê tem como objetivo
levar a mensagem ao comedor
compulsivo que ainda sofre dentro
das salas de CCA. Sejam elas físicas
ou virtuais.
LEVANDO
A
MENSAGEM
AO
COMEDOR COMPULSIVO QUE AINDA
SOFRE
Acolhemos o membro recémchegado a Irmandade.
Cada membro individualmente,
integrantes de Grupo e Intergrupos
podem enviar pelo WhatsApp o
contato do novato para que
possamos adicioná-lo ao grupo. É
importante frisar que o novato deverá
previamente autorizar sua inclusão.
Não envie o nome do novo membro
sem antes perguntar-lhe se deseja
fazer parte do grupo no WhatsApp.
Contatos
podem
ser
encaminhados
às
companheiras:
Edna (11) 99955-7987, Lavanda (11)
996991953 e Raquel (11) 97360337.
BOAS NOVAS DO COMITÊ DÉCIMO
SEGUNDO PASSO DENTRO DA IRMANDADE.

No próximo dia primeiro de
agosto de 2020 vamos iniciar a
segunda parte do Projeto de Décimo
Segundo Passo dentro da Irmandade.
“Tendo
experimentado
um
despertar espiritual graças a estes
passos, procuramos transmitir está
mensagem
aos
Comedores
Compulsivos e por em prática estes
princípios em todas as nossas
atividades”. Princípio Espiritual: Serviço

ATENÇÃO!
SE VOCÊ...
✅ É membro de CCA ou está
retornando à irmandade depois de
um tempo afastado;
✅ Tem mais de um ano de ingresso
em CCA;
✅ Está em recaída ou com
dificuldade em obter abstinência e...
✅ Tem o desejo de parar de comer
compulsivamente;
NÓS PODEMOS TE AJUDAR!!
O Grupo de Apoio "BEM-VINDO
DE VOLTA" (do Comitê de 12° Passo
dentro da Irmandade) pode ser um
caminho de retorno à recuperação.
Estendemos as mãos para você, até
que
possa
se
reencontrar
no
programa de CCA. Para saber mais
ou entrar no grupo... entre
em
contato conosco! Denise: +55 34
99149-9764 ou Lúcia: +55 11 932900810.

Se
você
está
experienciando
recuperação nos 3 níveis (após uma
recaída, ou pela primeira vez) entre
em contato e venha prestar serviço
conosco como plantonista! Sua
experiência pode ajudar quem ainda
sofre.
“Alguns de nós comparam o tempo
em que estivemos afastados do
programa
a
um
curto-circuito.
Quando acontece o curto, há um
corte geral de energia. Mas, quando
consertamos os fios e a conexão é
restabelecida, é como se o corte de
energia nunca tivesse acontecido. É
assim
também
quanto
à
recuperação” (Extraído do Folheto
Bem-vindo de volta).
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COMITÊ DA SÉTIMA TRADIÇÃO

Campanha Doe 60
Nossa
Irmandade
está
completando 60 anos de existência.
Sessenta anos onde milhares de
vidas foram salvas. Sobrevivemos
através da doação de nossos
membros. Agradecemos a todos que
de alguma forma, através da
prestação
de
serviço,
como
coordenando reuniões, arrumando as
cadeiras,
mesa
de
reunião,
partilhando, organizando eventos
nacionais, regionais e contribuindo na
nossa sacola de Sétima Tradição,
onde o Espiritual se mistura com o
material.
O Comitê de Sétima Tradição
vem sugerir a doação de $60,00 em
homenagem aos nossos Sessenta
anos
de
muita
vida,
assim
fortalecendo a Sétima Tradição da
JUNCAAB e possamos continuar a
levar a mensagem.
Gratidão.
Comitê de Sétima Tradição

COMITÊ DE ESTATUTO E REGIMENTO
INTERNO (CER)
O Comitê de Estatuto e
Regimento Interno estuda nossas
diretrizes, ferramentas valiosas para o
bom
andamento
de
nossa
Irmandade.
Sempre
revisando
e
adequando. Para isso contamos com
a valorosa prestação de serviço de
nossos membros.
Você gostaria de fazer parte
desse Comitê? Estamos precisando de
você lá junto conosco.
Faça contato com a companheira
Elaine de Santo André e venha fazer
parte.
Contato Elaine (11)98657-3794
COMITÊ DE TECNOLOGIA
A importância desse Comitê de
TI é essencial nos tempos modernos,
onde nossa comunicação se dá cada
vez
mais
através
das
novas
tecnologias e uso das mídias virtuais.
O companheiro César está à
frente desse Comitê Precisamos de
mão de obra para ajudar neste
trabalho. Precisamos de você!
Traga seu desejo de prestar
serviço e vontade de aprender e ou
trazer seu conhecimento.
Contatos: César (21) 96905-1301 ou
Iaiá (11) 97521-4606.

COMITÊ DE ASSEMBLEIA
JUNCCAB - Junta de Serviço de
Comedores Compulsivos Anônimos do
Brasil
Paz e abstinência!
Diante
da
situação
de
Isolamento Social que nosso País
atravessa e a impossibilidade de nós
reunirmos em Assembleia no mês de
setembro, lançamos a irmandade a
consciência coletiva que segue:
JUNCCAB - Junta de Serviço de
Comedores Compulsivos Anônimos do
Brasil
Consciência Coletiva
Esclarecimento:
✓A Pandemia da doença
Covid 19 está instalada e pede
isolamento social.
✓Orientação do Governo e das
autoridades Médicas impedem a
organização da Assembleia Nacional
2020 Presencial.
Assuntos abordados na Assembleia
✓Prestação de contas da
Irmandade
✓ Eleições para os cargos de
Vice Coordenador, Vice Tesoureiro,
Vice Secretário, Vice Delegado (Vice
Coordenador membro eleito até
dezembro de 2020, e o cargo de
Delegado vago)
✓Apresentação de Moções ao
nosso Estatuto e Regimento Interno.
A JUNCCAB votou a favor de fazer a
Assembleia Virtual :
2 votos a favor
1 voto contra
Comitê de Assembleia votou contra a
Assembleia Virtual. Dificuldades com
servidores e rede de Internet instável.
6 votos contra
Nenhum voto a favor

Desta forma nos restariam duas
alternativas:
- Cancelar a Assembleia 2020 e
resolver
todas
as
pendências
(eleições, etc.) na Assembleia 2021.
Ou
- Tentar fazer uma Assembleia
Virtual, com algumas dificuldades
como intermitência da Internet
brasileira, formas de fazer lista de
presenças e votantes de forma que o
Cartório aceite, etc.
Decidimos então consultar a
Consciência
Coletiva
dos
Representantes de Grupos, Comitês
de
Serviços
da
JUNCCAB
e
intergrupos
do
Brasil,
para
posteriormente
tomarmos
uma
decisão.
Consciência Coletiva
Assembleia Virtual Nacional
JUNCCAB de forma Virtual?
1 - Sim
2 - Não
3 - Abstenção

2020

Comitês de Serviço da JUNCAAB:
 Comitê de Convenção - sim
 Comitê de História. - não
 Comitê Tecnologia e
Informação – não
 Comitê Literatura - não
 Comitê de Décimo Segundo
passo – abstenção
 Passo dentro da Irmandade não
 Comitê Lifeline - não
 Comitê Informação Pública - ?
 Comitê de Estatuto e
Regimento Interno - não
 Comitê Fiscal - não
 Comitê de Assembleia – não
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Resultado:
Sim = 1 voto
Não = 8 votos
Abstenção = 1 voto

Uma curiosidade: geralmente
esta é a média de participantes numa
Assembleia de CCA *50 participantes

Comitês
de
Serviço
da
JUNCAAB optam por não realizar
Assembleia Virtual
Representantes de Grupos do Brasil
Temos no Brasil 65 Grupos Presenciais.
Manifestaram seu voto 32 Grupos:
Sim = 5 votos
Não = 27 votos
Grupos representados optam por não
realizar Assembleia Virtual.
Intergrupos do Brasil
 Intergrupo IG ABC - não
 Intergrupo Interior de São Paulo não
 Intergrupo Minas Gerais. não
 Intergrupo
Virtual
Despertar
Abstinente - Não
 Intergrupo Virtual É Possível abstenção
 Intergrupo Virtual Café Abstinente
- não
 Intergrupo Ceará - não
 Intergrupo São Paulo Capital - sim
Sim = 1 voto
Não = 6 votos
Abstenção = 1 voto
Intergrupos optam
realizar Assembleia Virtual
Resultado Geral:
Sim - 7 votos
Não - 41 votos
Abstenção - 2 votos

por

não

Obrigada! Paz e Abstinência
JUNCCAB
COMITÊ DE CONVENÇÃO
Queridos companheiros,
Nossa Convenção 2020 com o
tema: 60 Anos na Estrada CCA,
construindo a Espiritualidade através
dos Passos será Virtual, realizada nos
dias 04, 05 e 06 de Dezembro na
sala do zoom, sendo organizada pelo
Comitê de Convenção da JUNCCAB/
2020 e Comitê de Retiro/RJ 2020.
O valor das inscrições é de 50, 75
ou 100 reais - de acordo com a
possibilidade
dos
companheiros.
Serão para pagar a Sala do Zoom,
cobrir as despesas que o Comitê de
Convenção teve para realizar a
Convenção que se realizaria em
Março 2020, bem como para
contribuir com a sétima tradição das
Juntas de Serviço. Lembramos que o
comprovante de depósito deve está
acompanhado da ficha de inscrição
com a finalidade de organizar a
contabilidade do evento.
Contamos com a participação de
todos em nossa Convenção Nacional
e que possamos através desse evento
levar a mensagem ao máximo de
Comedores Compulsivos.
Em serviço
Comitê de Convenção JUNCCAB 2020
e Comitê de Retiro/RJ -2020.

CANTINHO DE PARTILHA
Descobrindo os gatilhos
Cheguei a CCA com o padrão da
dieta, pensando e raciocinando em cima
deste modelo. Normal, afinal desde
muito pequena sabia como fazer dieta.
Por exemplo: pensava que não tinha
problema nenhum comer legumes e
verduras à vontade (compulsivamente).
Afinal, eles eram alimentos de baixa
caloria, e eu precisava da sensação de
empanturramento. Só que CCA não
trabalha com caloria, e sim a obsessão.
Quando comecei a trabalhar o
programa, não consegui identificar
imediatamente os alimentos que me
causavam compulsão, conforme diz o
Primeiro Passo do livro Doze Passos e
Doze Tradições de CCA. Com o passar
do tempo fui sendo capaz de identificálos. E uma coisa que aprendi é que, se
sinto um "barulho", mesmo que seja
pequeno, preciso prestar muitaaaa
atenção ao alimento. Esse é um
programa de tentativas e erros, por isso
é importante aceitar que às vezes posso
pensar que algo é bom para mim e
descobrir, três passos à frente, que não é
bem assim que “a minha banda toca”.
Nossa literatura diz que, quando
temos dúvida sobre algum alimento, o
deixamos de lado e nos concentramos

nos alimentos que, quando colocamos na
boca, não causam “barulhos”.
Cada alimento que não fico
comendo compulsivamente é o que uso
para fazer o plano alimentar.
CCA
é
um
programa
de
autoconhecimento e ajuda mútua.
Trabalhar os Passos é fundamental no
aprendizado do autoconhecimento. As
reuniões também me ajudaram muito a
identificar
quais
alimentos
me
causavam compulsão.
Alguns
grupos
têm
como
diretrizes não se falar o nome de
alimentos, mas nos que frequento se
pode falar. Então ouvia uma pessoa
dizer que era compulsiva por feijão, que
era capaz de andar duas horas de carro
para comer feijão, que deixava potinhos
com o alimento na gaveta para ficar
beliscando no trabalho, que marcava
“encontro” com ele, tipo: “Tô doida pra
chegar em casa e comer”, que escondia o
alimento para comer sozinha...
Eu pensava: “Não, eu não sou
assim”. Mas aí vinha outra pessoa e
dizia: “Eu não tenho problema com
feijão, mas se for doce tenho o mesmo
comportamento!”. “Eureca!” – pensava –
“Essa sou eu!”.
Foi assim que fui descobrindo os
alimentos que me causavam compulsão.
Mas esse é um processo longo que ainda
vivo, porque meu crescimento espiritualemocional não termina.
Posso até chegar ao meu peso
saudável, mas o amadurecimento cresce
em largo e profundo. Por isso, é preciso
ter paciência com o próprio processo.
Não é fácil, admito. Tem hora que
penso: “Não é possível que estou fazendo
isso de novo!!”.
Porém aí lembro o final do
Primeiro Passo, que nos diz que
“Primeiro, assimilamos esse conceito
intelectualmente, e, então, finalmente
acreditamos nele em nossos corações”.
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Por isso é tão importante
continuar voltando que “muito mais lhe
será revelado”, acredite.
Esse
é
um
programa
de
autoconhecimento e ajuda mútua que
funciona, se usar!
Anônimo
Mande sua partilha por e-mail e a
publicaremos.
1º. Acesse o link:
https://comedorescompulsivos.org.br/
literatura/
2º. Preencha a Tabela de Literatura
(item 4) com todos os dados;
3º. Deposite o valor da Literatura +
Frete (calculado na tabela) na conta
da JUNCCA (Banco do Brasil, Agência
2860-6; Conta Corrente 19179-5; CNPJ:
00.507.040/0001-24);
Obs.:: Não há valor de frete para
literatura em PDF
4º. Envie um e-mail para
junccab@comedorescompulsivos.org.
br anexando o recibo de depósito e
a Tabela de Literatura devidamente
preenchida.
Em decorrência da pandemia estamos
enviando a literatura uma vez ao mês.
Agosto será postada dia 06 ou 07.

COMEMORAÇÃO DOS 36 ANOS DO CCA NO BRASIL

CCA - COMEDORES COMPULSIVOS ANÔNIMOS CONVIDA VOCÊ:

Em Agosto, CCA no Brasil faz 36 anos e a JUNCCAB, em sua última
reunião de serviço, resolveu iniciar uma série de Reuniões Temáticas
dando ênfase ao estudo de Passos, Tradições e Conceitos.
Próximo sábado, dia 01/08/20, faremos uma reunião temática junto
com o Comitê de Décimo Segundo Passo dentro da Irmandade, cujo
tema será:
“COMO SAIR DA RECAÍDA”, utilizando os 12 Passos e os 9 instrumentos
de recuperação.
Contamos com o apoio e presença de todos!... segue o banner e o
link do evento!
Dia 01/08/20, das 19:00 às 20:30, no Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5912157625
Dentro do conceito de Unidade, pedimos que seja compartilhado
com todos os seus contatos, que possam se beneficiar dessa temática.
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OUTROS EVENTOS

meet.google.com/xix-hiyb-pog
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Temos no Brasil 73 Grupos Presenciais, dos quais a
grande maioria esta com as reuniões presenciais
suspensas.
Os Grupos estão mobilizados e realizando reuniões
ONLINE , pelo WhatsApp, Google Meet ou Zomm, fique
atento os links estão sendo amplamente divulgados .
Antes de comparecer a um dos nossos endereços
consulte nossa lista no site: comedorescompulsivos.org.br.
E acompanhe todas as nossas atividades.

