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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 ser viver o programa de Doze Passos de CCA.
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uando a fundadora de CCA, Rozanne S, teve a ideia de 
rebatizar o Boletim de CCA, que passou a ser Q
chamado de Revista Lifeline, a ideia surgiu quando 

estava deitada na cama e veio em sua mente a imagem de um 
enorme transatlântico navegando perto de um bote salva-vidas 
que flutuava desamparado. “De repente, alguém do navio 
lançou uma corda grossa para o pequeno barco. É isso – 
exclamei para mim – a corda do salvamento! Que nome perfeito 
para a nossa revista: Lifeline” – descreve Rozanne no livro Para 
além dos mais ardentes sonhos – Capítulo 15. 

Desde então, a revista tem passado pelas dores do 
crescimento, não apenas a edição brasileira, mas também a 
edição americana, mas sempre continua salvando vidas. 
Crescer não é fácil, mas é fundamental como nos ensina o 
programa de CCA.

 Você já pensou na possibilidade de utilizar esta literatura 
como aliada também na sua recuperação? Se você não é 
assinante, se lê eventualmente a revista, pense nisso! Se você já 
é, parabéns! Mas que tal dar um passo à frente e sair da sua zona 
de conforto? Seguem algumas dicas de como você poderá jogar 
esta corda grossa para o pequeno barco salvando não apenas a 
sua vida, mas também as de outras pessoas. Afinal, não 
podemos esquecer que levar a mensagem está enfatizado tanto 
no Décimo Segundo Passo, como também a Quinta Tradição. 
Veja algumas sugestões: 
ü  Pense na possibilidade de dar de presente uma assinatura 

da Revista Lifeline para sua/seu madrinha/padrinho e/ou 
afilhado/afilhada; 
ü Pense na possibilidade de presentear também 

aquele/aquela companheiro (a) que está sofrendo fora ou dentro 
da Irmandade; 

A corda do salvamento!

ü Levar a mensagem para fora de CCA também é 
importante. Você poderá doar uma assinatura para bibliotecas 
municipais/estaduais/particulares de sua cidade; 
ü  A campanha do ‘esquecimento’ também é uma importante 

aliada: deixar a revista nos metrôs, ônibus, consultórios, trens, 
bancos de praças públicas, estabelecimentos bancários após o 
fechamento (no autoatendimento, por exemplo).

A prática comprova que criatividade nunca foi problema para 
um comedor compulsivo. Afinal, quanto vale a sua 
recuperação? A espiritualidade que está contida em 
disponibilizar R$ 40 (cinco edições) ou R$ 80 (dez edições) é 
muito maior do que valores numéricos. Pense nisso. 

Comitê de Lifeline no Brasil

Assinando a Revista Lifeline em 
apenas 3 Passos:
Passo 1: Escolha o período que deseja assinar:
• 6 meses - 5 edições: R$ 40,00
• 1 ano - 10 edições: R$ 80,00
Passo 2: Faça um depósito bancário no Banco do 
Brasil, Agência 2860-6, Conta-corrente 23612-8.
Passo 3: Preencha o formulário disponível em 

 e, 
após o preenchimento, escolha a melhor forma 
www.comedorescompulsivos.org.br/lifeline

para nos enviar:
• Por fax para (21) 2532-5174
• Por e-mail para 
lifeline@comedorescompulsivos.org.br
• Pelo correio para:
Lifeline (JUNCCAB) 
Rua Debret, 79 sala 702 – Castelo
Rio de Janeiro/RJ – Cep 20030-080

Para mais informações, acesse:
www.comedorescompulsivos.org.br/lifeline
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uarta tradição: Cada grupo deve ser autônomo, salvo 
em assuntos que digam respeito a outros grupos ou a Q
CCA em seu conjunto. 

Nossos grupos como autônomos tem livre escolha para a forma 
de se governarem, o que significa que nossos procedimentos 
durante as reuniões ficam à cargo de seus próprios membros 
decidirem, não precisamos ficar presos a regras impostas por 
nenhum outro grupo ou órgão de serviço, apenas um vasto 
material é sugerido para a vida sadia dos grupos, cabe à cada 
grupo a adoção ou não, no todo ou em parte dessas sugestões, 

Vivendo a Quarta Tradição
AUTONOMIA

Cesta
 de

Perguntas

Pergunta: Nosso Grupo  está estudando as tradições nos 
sábados a tarde. Estamos agora estudando a 6ª tradição. Surgiu 
uma dúvida que gostaria de ver esclarecida. O Bazar que tinha 
na Convenção, fere a 6ª Tradição? O alicerce espiritual das 
tradições é o anonimato o que significa contribuições 
anônimas. O bazar não é contribuição anônima. O comércio de 
produtos, não é atividade de recuperação e nem de serviço, é 
empreendimento alheio? 
Resposta: Itens de venda de produtos como camisetas , bolsas 
para carregar livros, canecas e outros podem ser vendidos em 
eventos de CCA para arrecadar fundos para grupos e 
intergrupos. De acordo com o estatuto da conferência é 
sugerido que todos os itens que serão vendidos passem pela 
consciência de grupo e que a venda não seja conduzida de forma 
a tirar a atenção do nosso propósito primordial (que é levar a 
mensagem ao comedor compulsivo que ainda sofre) ou 
endossar empreendimentos alheios a CCA .Portanto, entendo 
que não é quebra de tradições e é previsto por nosso escritório 
mundial . 

Dora, Delegada de CCA no BrasilAvisos da Assembleia 2014
A nossa Assembleia 2014 “Recuperação através do serviço, 

um caminhar constante”, se aproxima. Como forma de nos 
aproximarmos dos grupos isolados, Intergrupos e grupos 
online, a Junccab gostaria de receber um relatório dos referidos 
grupos para que também possam constar na apostila da 
Assembleia 2014. Este relatório deve conter a descrição das 
atividades do seu grupo, Intergrupo ou grupo online realizada 
no último ano. Informações como frequência, venda de 
literatura, informação pública, recepção de novos e sétima 
tradição são relevantes para o fortalecimento de nossa 

irmandade como um todo. Para tanto, solicitamos o envio de 
um breve relatório de no máximo uma página para o e-mail da 
Junccab(junccab@uol.com.br) até o dia 08 de agosto de 2014. 
Salientamos que estes relatórios constarão da versão online da 
apostila, em formato PDF, que será distribuída a todos os 
membros cadastrados no mailing de CCA. 

Em serviço, com amor
Comitê da Assembleia 2014

contudo, somos sinalizados pela ressalva, desde que não afete 
outros grupos ou a irmandade como um todo. 
Tenho aprendido que cada um de nós, membros, necessitamos 
estar familiarizados com os princípios espirituais das nossas 
tradições, bem como estar comprometidos com o processo de 
consciência de grupo para sempre contribuir nas decisões e 
jamais permitir que qualquer falha de procedimentos possam 
vir a prejudicar outro grupo ou o CCA. Dessa forma garantimos 
um grupo sadio e forte para sustentar a nossa recuperação 
pessoal. 

 Anônimo

o mês de agosto a Junccab se reúne com os intergrupos, Ngrupos isolados e comitês de serviço no dia 31 
(domingo) às 20h no Paltalk. 

Os encontros visam fortalecer a unidade de CCA no Brasil. 
Por meio de partilhas, os representantes e membros de 
diferentes modalidades de serviço falam dos desafios e 
experiências.  

Fique ligado! 
Segue a Agenda das próximas reuniões em 2014: 
Agosto (31/08 - Domingo); 
Setembro (Apresentação dos Relatórios na Assembleia);
Outubro (26/10); Novembro (25/11 - 3ª Feira) e 
Dezembro (21/12 - A Reunião será no 3º Domingo devido as 

festas de fim de ano). 
Na oportunidade, a Junccab convida grupos isolados, 

intergrupos e comitês para contribuírem com o Infojunccab, 
compartilhando suas experiências de força e esperança  à luz 
das Tradições e dos Conceitos de CCA. As partilhas deverão 
ser enviadas para o e-mail  junccab@uol.com.br. 




