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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.
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alar da assembleia é fácil. É falar do amor de CCA, 
da presença de Deus na minha vida, da gratidão de Fsentir “pertencer” a algum lugar, de estar em casa 

no meio de pessoas tão estranhas à minha vida e tão 
íntimas, e de entender que estou exatamente ou deveria 
estar, sem pensar que poderia ter um lugar melhor pra 
mim em qualquer outro lugar no mundo.

Eu já fui a muitas assembleias. Em muitas delas, não 
estava abstinente ao chegar. E isso fez uma grande 
diferença. Minha atual madrinha me ensinou a levar 
minha recuperação para um evento, e não ir buscar 
abstinência e recuperação nele. Eu devo ser a energia 
positiva de acolher os que ainda sofrem e não ir buscar 
algo dos outros para trazer pra mim. Isso foi um ponto 
muito importante que mudou meu jeito de ir para um 
evento. Vou acolher, e claro, sou acolhida. Mas levo 
minha parte de boa vontade de estar vivendo o 
programa. Não tenho que ficar aguardando que aconteça 
algo maravilhoso lá e que toque meu coração para 
recomeçar. Eu levo a minha disposição de trabalhar o 
programa. E daí tudo começa muito melhor pra mim, 
porque não tenho que procurar nada, simplesmente 
absorver as coisas boas que o Poder Superior permite aos 
que estão pedindo para se modificar, e melhorar. Eu só 
tenho isso: o desejo de ser melhor. E isso parece bastar 
para que meu P.S. aceite e me cubra de bênçãos num 
lugar entre os meus. 

Senti que as pessoas estavam bem. Não estavam 

Assembleia 2013 e Espiritualidade

esperando algo e reagindo a isso. Estavam presentes e 
sabendo que estávamos em família. Cada um com seu 
perfil, suas complicações, mas juntos, e querendo o 
mesmo do evento: o melhor para CCA. 

E daí vem a sensação de serenar, de entender que tudo 
que acontecesse ali seria mesmo obra do P.S. como 
resultado da unidade entre todos os membros.

FÁCIL se relacionar? Não. Fácil compreender todos com 
seus hábitos diferentes, seus costumes e reclamações? 
Não. Mas possível. 

E ser honesta é tão aliviador nesse ambiente em que 
posso dizer “não sou capaz”, ou “eu quero fazer isso”, ou 
“não dou conta daquilo”. “Isso eu posso, aquilo não 
consigo”. Que delícia poder ser realidade sem fantasiar 
para viver. Isso é maravilhoso. 

Ouvi muitas falas que me tocaram. Não saberia citar 
aqui nesse momento, mas com certeza estão em meu 
coração para agir quando for o momento. Gostei muito 
do workshop sobre assembleia na abertura do evento 
tirando dúvidas e esclarecendo o que faríamos ali e a 
seriedade do que aconteceria. No meu olhar isso foi um 
momento de iluminação para que cada um tomasse 
ciência do seu serviço e da importância da 
representatividade que tínhamos em mãos, somando 
com a responsabilidade de ser a diferença em cada 
assunto a ser discutido.

 A espiritualidade que senti fez a diferença pra mim. O 
respeito às diferenças, a calma nos tratamentos, a falta de 



arrogância de alguns sobre outros, tudo estava muito 
tranquilo e correndo sem estresse. Acredito que além 
disso também estive com mais recuperação de aceitação 
ou de tolerância para as dificuldades. 

Não posso deixar de admitir que o fato de não termos as 
longas discussões de mudanças de estatuto também 
facilitam o processo. Somente apresentação de relatórios 
e eleição de cargos tem um bom tamanho para adequar 
minha tolerância a parte administrativa que soa distante 
do meu perfil de suportar participar sentada e atenta por 
várias horas. 

Senti ali que cada companheira tinha suas diferentes 
histórias para se misturar e sermos uma unidade mesmo 
com diversidade de vidas, de opiniões e até de desejos 
diferenciados para CCA. 

  Senti a gratidão por estar melhor que no passado 
quando eu ficava muito tensa e entrava no calor das 
discussões pensando no outro, sem lembrar que prestar 
serviço não deve ser discussão entre pessoas e sim entre 
posições diferenciadas de serviço e que deve acabar 
exatamente no momento da contagem dos votos.

Saber das coisas que acontecem durante o ano de 
serviço de alguns membros através dos relatórios é 
relevante até para parâmetro de que tenho feito em 
gratidão ao programa e avaliar minha prestação de 
serviço.

Muito bom entender que alguns estão trabalhando e 
muito para que CCA continue vivo. Sou muito grata a eles. 
Que Deus os abençoe com muita recuperação. 

Foi muito interessante e muito bom termos alguns 
momentos de falar em recuperação pessoal, juntando em 
alguns momentos depoimentos de histórias de vida entre 
alguns itens da convenção. Muito bom mesclar serviço 
com depoimentos pessoais e dinâmicas. Gosto muito 
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dessa forma, principalmente para uma pessoa como eu 
que tem dificuldade de muito tempo em um único tipo de 
atividade.

Concluindo essa foi uma das melhores assembleias que 
participei, talvez pela maturidade e serenidade do meu 
próprio olhar, onde senti que a espiritualidade a 
cordialidade superaram as dificuldades. Não senti nada 
pesado e de energia ruim fluindo dali. 

Foi maravilhoso. 
Eu preciso de CCA vivo e desejo continuar voltando 

sempre para pelo menos dar uma parcela de 
representatividade da minha região, do meu grupo e da 
minha recuperação e gratidão de tudo que recebo desse 
programa. 

Anônimo

 

Lançamentos de 
Literatura na 
Assembleia

Lançamentos do livro 
“Para além dos mais 
ardentes sonhos” – 
Histórias de Comedores 
Compulsivos segundo 
nossa Co-fundadora e do 
folheto “Sétima 
Tradição”.

Relatório da 
Tesouraria na 

Assembleia 2013

Sétima Tradição: R$ 1.437,80
Rifa Nacional: R$ 1.625,00

Bazar: R$ 1.089,05
Venda de Literatura: R$ 4.149,00

Leilão: R$ 284,00

Composição 
da nova 

Junta Nacional

 Coordenador: Adriana - RJ
 Vice-coordenador: Márcia - SP

 Secretário: Bartira - RJ
 Vice-secretário: Sarita - DF

 Tesoureiro: Vago
 Vice-tesoureiro: Maria de Jesus - CE

 Delegado: Dora - SP
 Vice-delegado: Vago

$
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Conferências de 
Serviços Mundiais 2014

10 de setembro de 2013 
PARA: Juntas de Serviços de Comedores Compulsivos 
Anônimos e  delegados do WSBC ( Conferência de 
Serviço Mundial)  
DE: Joe L., Coordenadora da Junta de Custódios 

or favor, participe conosco da 53 CONFERÊNCIA 
ANUAL DE SERVIÇOS MUNDIAIS ( WSBC )  de Pcomedores compulsivos anônimos que ocorrerá 

em Albuquerque, Novo México, no Hotel e spa em 
Albuquerque  (Embassy Suites Albuquerque Hotel and 
Spa) de 28 de Abril a 03 de maio de 2014. Conforme 
olhamos para o futuro nós olhamos e re-enfatizamos as 
metas  e desejos originais de nossa irmandade. Faça o 
planejamento agora para poder participar desse evento 
importante. 

A Conferência de serviços mundiais é uma 
oportunidade para encontrar delegados do mundo 
inteiro e partilhar nosso comprometimento com a 
abstinência , recuperação e  de levar a mensagem de CCA.  

Nós decidiremos assuntos que afetam a irmandade  
como um todo. É um privilégio que nós como delegados 
possamos garantir o futuro da irmandade de CCA através 
da nossa participação nessa "nossa consciência de grupo 
coletiva."

Os workshops e  as  reuniões da Junta de Custódios irão 
se iniciar  na segunda feira dia 28 de Abril de 2014. As 
reuniões dos comitês e os fóruns acontecerão na quarta 
feira. Os fóruns  tem se mostrado importantes para 
muitas de nossas iniciativas para aqueles comedores 
compulsivos que ainda sofrem. 

As sessões da conferência de serviço se iniciam na 
quinta até o sábado. No WSBC (Conferência de Serviço 
Mundial) é nossa responsabilidade participar de 
apresentações e workshops, participar em comitês, 
eleger  nossos  servidores  de confiança e aprender 
sobre como CCA  trabalha. Nós também trabalhamos 
para dar  o selo de aprovação da conferência para a 
literatura proposta. 

Não importa se  você é delegado pela primeira vez ou 
está retornando , eu  recomendo que você participe  do 
programa   Green Dot ( apadrinhamento para quem está 
participando pela primeira vez ) . Servir como delegado é 
uma experiência maravilhosa  , e um mentor  pode ser 
muito útil para  entender e participar  de tudo. Maiores 
informações podem ser encontradas  na  página da 
conferência . 

Essa é nossa terceira conferência nesse hotel e  inclui 
café da manhã , geladeira , micro-ondas , internet e  
translado para o jantar . Por favor se planeje para estar 
no hotel e nos ajude a encontrar as necessidades do 
quarto .

Como sempre , nosso propósito primordial é nos 
abster do comer compulsivo e  levar a mensagem de  
recuperação àqueles que ainda sofrem . Por favor , 
participe conosco na WSBC 2014  e nos ajude a 
determinar  como será no próximo ano!

Em humilde gratidão pela  abstinência, 
Joe L.

Coordenador da 
Junta de custódios 

     Convenção 2014  
Quando? 11,12 e 13 de abril de 2014
Onde? Belo Horizonte - MG
Centro de Acolhimento São José
Rua Júlio de Castilho, 561 - Bairro Betânia
Local de fácil acesso, de Confins ou aeroporto da Pampulha
Aguarde outras informações




