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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 se viver o programa de Doze Passos de CCA.
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esse período de fim de ano, onde há excesso de ofertas Nde comida e compras, o trabalho de Doze Passos pode 

ser um grande aliado para manter a sanidade e a abstinência em 

relação à comida. Alguns membros de CCA podem fazer 

reuniões em seus grupos sobre plano de ação para a 

abstinência em datas festivas e/ou encorajar o seu afilhado a 

escrever um plano de ação que funcione para este período.

Muitos membros percebem que algumas ações, como estas 

abaixo, podem ajudá-lo a passar por essa época sem comer 

compulsivamente e continuar a trilhar o destino feliz da 

recuperação:

1. Foque a atenção no real significado da celebração. Se é 

uma festa com teor religioso ou a confraternização do 

encerramento das atividades no seu trabalho, por exemplo, 

procure ser grato e olhar para os princípios espirituais que 

norteiam a celebração daquele momento (compaixão, gratidão, 

amor, unidade, amor ao próximo), ao invés de focar a atenção ao 

que está sendo servido à mesa.

2. Telefone para os companheiros e os faça lembrar que não 

estão sozinhos. 

3.Quando em dúvida, evite pessoas e lugares que não 

contribuem com comportamentos sãos e equilibrados.

4. Caso haja espaço para contribuir com a alimentação da festa, 

prepare um prato que seja especial e abstinente para você.

5. Quando as pessoas insistirem sobre o consumo de comidas 

que não estão no seu plano alimentar, você não precisa falar 

sobre a sua participação em Comedores Compulsivos Anônimos 

(quebrando seu anonimato pessoal), considere falar que está 

evitando certos alimentos para se manter mais saudável. Ou diga 

simplesmente que aquele ingrediente não lhe faz bem. As 

pessoas geralmente compreendem a situação. Alguns membros 

preferem dizer que tem alergia para abrandar a insistência da 

oferta de comida, outros gostam de se ocupar, servindo outras 

pessoas.

6. Reserve um lugar especial à mesa para o seu Poder Superior.

7. Converse com as pessoas, seja grato por estar com elas 

naquela ocasião especial.

8. Escreva cartões ou bilhetinhos para pessoas que são especiais 

para você.

9. Planeje a ocasião de festas (peça a ajuda de um membro de 

CCA ou ao seu padrinho para escrever um plano de ação que 

funcione à sua realidade). Já dizia um ótimo lema de CCA 

“Quem não planeja, planeja falhar!”.

10. Lembre-se que para a doença do comer compulsivo não há 

feriado, portanto, neste período busque estar em contato com o 

seu padrinho e outros membros de CCA, trabalhando os Doze 

Passos com o auxílio dos instrumentos de recuperação.

FESTAS ABSTINENTES
10 ações que podem ajudá-lo a permanecer são e sereno nas festas de fim de ano



Agradecemos a todos que estiveram conosco nas reuniões do ano de 2014, juntos conseguimos trocar experiências de fé, 
força e esperança em nossas instâncias de serviço. Fique ligado, a nossa última reunião do ano acontece no dia 21 de 
dezembro (Domingo)  às 17h no Paltalk. Participe!

ÚLTIMA REUNIÃO DE 2014  DA JUNCCAB COM INTERGRUPOS, GRUPOS E COMITÊS
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 Dia Internacional do Décimo Segundo Passo dentro da OIrmandade se aproxima. Nesta importante data para 
CCA, os membros estendem a mão a outros membros que 
estão sofrendo. Grupos e intergrupos podem fazer reuniões 
sobre recaída e/ou dirigidas àqueles que estão retornando à 
Irmandade. Para mais sugestões sobre o Workshops, 
Maratonas e Retiros, leia o MANUAL DE DÉCIMO 
SEGUNDO PASSO DENTRO DA IRMANDADE, páginas 7 
e 8. Para coroar a data que acontece no dia 12 de dezembro 
(12/12), alguns companheiros escolhem:
- Ligar para 12 recém-chegados e para 12 membros que não 
tem comparecidos às reuniões.
- Enviar 12 bilhetinhos para membros que não vê há um tempo 
com a frase "EU ME IMPORTO COM VOCÊ" e/ou "SINTO 
FALTA DE VOCÊ".
- Doar, nesta data, R$ 12,00 ao seu Intergrupo, ao seu 

Grupo, à JUNCCAB, à Região 8 e ao WSO. A fim de que as 
salas continuem com as portas abertas!

O COMITÊ DE 12º PASSO DENTRO DA IRMANDADE E 
O CIP DÃO AS MÃOS PARA LEVAR A MENSAGEM 
DENTRO E FORA DE CCA

Estamos felizes com a criação do Comitê de Décimo Segundo 
Passo dentro da Irmandade. Fizemos duas reuniões e a proposta é 
de unirmos este comitê com o  CIP - Comitê de Informação 
Pública. Somente unindo as nossas forças é que conseguiremos 
levar a mensagem aos comedores compulsivos que estão sofrendo 
dentro e fora da irmandade.  

Aproveitamos para convidar os companheiros dispostos a 
trabalhar conosco neste comitê. Serão todos muito bem vindos.

Coordenadora do Comitê de Décimo 
Segundo Passo dentro da Irmandade.

o início de novembro todos os membros das listas de 
e-mails do WSO e da região 8  receberam um apelo Npedindo contribuições para o fundo de ajuda aos 

delegados para participarem do WSBC 2015. Até então o 
WSO possuía a metade do valor para poder financiar todos os 
delegados que solicitaram. Foi realizado um movimento em 
que mandavam e-mails uns aos outros pedindo que existisse 
uma doação extra nas reuniões. Após duas semanas, o 
resultado não poderia ser mais maravilhoso e emocionante: 
Todos os delegados que pediram ajuda poderiam ser 
financiados!

Nós, aqui do Brasil, solicitamos  o suficiente para hotel, 
alimentação e gastos nos EUA  e por conta dessa ajuda do 
WSO poderemos novamente participar com uma delegada na 

DIA INTERNACIONAL DO 12º PASSO 
DENTRO DA IRMANDADE

Conferência Mundial. Como diz a tesoureira do WSO Gerry, "é 
uma parte importante do nosso programa poder participar de 
decisões que afetam CCA como um todo no WSBC".

Vamos trabalhar para que o Brasil possa continuar participando 
desse movimento de unidade junto com o mundo? Que tal nossos 
grupos fazerem contribuições fixas  na conta do Comitê de 
Conferência Mundial? Vamos refletir ?
conta do Comitê de Conferência:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2860-6
POUPANÇA 23612-8
VARIAÇÃO 51

Dora, Delegada de CCA no Brasil

Vamos trabalhar para que o Brasil possa continuar participando 
desse movimento de unidade junto com o mundo? 




