Alcoólicos Anônimos irá celebrar a 23ª Reunião
de Serviço Mundial
Comunicado à imprensa e agências de notícias
São Paulo-SP, 01 de outubro de 2014
PARA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA
Delegados e representantes de Alcoólicos Anônimos (A.A.) de todas as partes do mundo, irão
se reunir no Sofitel Victoria Warsaw Hotel de Varsóvia, Polônia, entre os dias 12 e 16 de outubro de
2014, para participar da 23ª Reunião de Serviço Mundial (RSM). A Junta de Serviços Gerais dos
EUA/Canadá será a anfitriã do evento.
Desde o seu início em 1969, a Reunião de Serviço Mundial tem servido como uma tribuna
mundial para o intercâmbio de experiências e ideias sobre as formas de levar a mensagem de A.A. de
recuperação do alcoolismo. Esta reunião é celebrada a cada dois anos alternando entre a Cidade de
Nova York e outros países do mundo e já foi realizada em cidades tão variadas como Auckland,
Nova Zelândia; Cartagena, Colômbia; Malahide, Irlanda; Oviedo, Espanha; e México D.F., México.
A RSM pode ser descrita como uma troca de experiências capaz de responder às necessidades
e ideais de A.A. no plano mundial; o sucesso que teve ao conseguir reunir os órgãos de serviço de
A.A. de todas as partes do mundo nas últimas quatro décadas reflete uma última visão de Bill W. –
cofundador de A.A., que acreditava ser possível haver “um único mundo de A.A.” para garantir
sempre que a ajuda esteja disponível para alcoólicos doentes em qualquer lugar que se encontrem e
independentemente da língua que falem. Ele acreditava que A.A. poderia superar todas as barreiras
de raça, religião, culturais e linguísticas que foram “dividindo e desgarrando o mundo moderno”. A
primeira RSM foi realizada pouco mais de um ano antes da morte de Bill W.
Irão participar da 23ª Reunião de Serviço Mundial aproximadamente 61 delegados
provenientes de 39 países ou regiões linguísticas. Somente podem assistir à RSM os delegados
eleitos dos países participantes. As sessões serão realizadas em espanhol e em inglês com tradução
simultânea. Cada um dos comitês permanentes de literatura e publicações, agenda,
política/admissões/finanças e Trabalhando com Outros se reunirão duas vezes durante a semana.
O lema escolhido para este ano é “Os Três Legados – vitais para todas as gerações”. Através
do Primeiro Legado – Recuperação, os membros de A.A.; através do Segundo Legado - Unidade, a
Irmandade mantem-se junta e unificada e, através do Terceiro Legado – Serviço, A.A. atende seu
objetivo primordial de levar a mensagem a todos aqueles que precisem e queiram.
A.A. teve seu início em 1935 a partir do encontro entre Bill W. e o Dr. Bob S., de Akron,
Ohio, um médico que também sofria de alcoolismo. Depois que o Dr. Bob tomou sua última bebida
em 10 de junho desse mesmo ano, os dois homens começaram a ajudar outros alcoólicos. Em 1939,
quando a Irmandade tinha por volta de 100 membros, foi publicado o texto-base da sociedade, o livro
Alcoólicos Anônimos.

Estima-se que A.A. esteja presente em mais de 170 países, com aproximadamente 115.300
grupos e mais de dois milhões de membros no mundo todo. Foram vendidas mais de 35 milhões de
cópias do livro Alcoólicos Anônimos apenas nos EUA/Canadá; agora na sua quarta edição, o livro já
foi traduzido para 69 idiomas. Bill W., cofundador de A.A., disse em 1960: “desde o início, a
comunicação em A.A. não foi apenas uma mera transmissão de ideias e atitudes úteis. Tem sido uma
comunicação extraordinária e às vezes única. Devido à afinidade que temos pelo nosso sofrimento
comum e também a que os procedimentos comuns da nossa libertação somente funcionam quando os
compartilhamos com outros alcoólicos, as nossas linhas de comunicação sempre têm sido
carregadas com a linguagem do coração”.
Bill W. acreditava que um dia o número de membros de outros continentes ultrapassaria o
dos EUA e Canadá, e a Reunião de Serviço Mundial é a prova de que a Irmandade continuará a
crescer e prosperar em qualquer lugar onde exista a necessidade de recuperação.
Tal como descrito no seu preâmbulo, A.A. é “... uma Irmandade de homens e mulheres que
compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema
comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o
desejo de parar de beber. Para ser membro de A.A. não há taxas nem mensalidades; somos
autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A.A. não está ligada a nenhuma seita ou
religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição; não deseja entrar em
qualquer controvérsia e não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é
mantermo-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade”.
O Escritório de Serviços Gerais na Cidade de Nova York, o escritório de serviço mais antigo
de A.A., serve aos Grupos e membros de A.A. dos EUA e Canadá. Há outros 61 escritórios
autônomos de serviço de A.A. em outras partes do mundo.
O Brasil será representado pelos seus dois Custódios Nacionais Delegados a Reunião de
Serviço Mundial.
Para outra informações, poderá entrar em contato com o Escritório de Serviços Gerais de
A.A. no Brasil através de aa@alcoolicosanonimos.org.br ou pelo telefone (11) 3229-3611.

