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PARA REUNIÕES EXPERIMENTAIS DE GRUPOS FAMILIARES AL-ANON
ELETRÔNICOS (GFA-e)
INTRODUÇÃO
Os Grupos Familiares Al-Anon do Brasil reconhecem o potencial e o valor da internet, que oferece
esperança e alívio a familiares e amigos de alcoólicos, em situações especiais.
O Al-Anon não endossa, não se opõe e nem regula nenhuma plataforma tecnológica digital.
O período experimental de 3 anos é um tempo necessário para implantação do novo sistema e para
que os membros interessados em participar de um Grupo Familiar Al-Anon Eletrônico saibam como
fazê-lo.
O companheirismo e o calor humano não podem ser esquecidos. Um elemento importante da
recuperação é o contato pessoal, “o olho no olho”, com exceção dos Membros Isolados, aqueles que
estão geograficamente isolados ou fisicamente incapazes de ir às reuniões. É essencial que se realize
uma ampla discussão sobre a abertura de Grupos Familiares Al-Anon Eletrônicos para evitar
facilitação, procrastinação e comodismo.
O anonimato, a segurança e a privacidade devem ser cuidadosamente respeitados.
NÃO É PERMITIDA A ABERTURA DE GRUPOS ALATEEN ELETRÔNICOS.
Durante este tempo experimental, os Grupos Familiares Al-Anon Eletrônicos deverão ser registrados
diretamente no Escritório de Serviços Gerais Al-Anon (ESGA).
Tradição Cinco – Cada Grupo Familiar Al-Anon tem apenas um propósito: prestar ajuda a
familiares de alcoólicos. Fazemos isso, praticando os Doze Passos de A.A., nós mesmos,
encorajando e compreendendo nossos parentes alcoólicos, bem como acolhendo e
proporcionando alívio a familiares de alcoólicos.
SOBRE AS REUNIÕES ELETRÔNICAS
As reuniões dos Grupos Familiares Al-Anon Eletrônicos são abertas para qualquer pessoa que tenha
acesso à internet por meio de uma plataforma tecnológica digital. Não há maneira de verificar ou
garantir que todos os participantes sejam membros do Al-Anon ou estejam especificamente
interessados no programa, como familiares ou amigos de alcoólicos. A confidencialidade é mais
difícil de manter e de ser observada.
Se houver participação de profissionais, eles podem considerar os depoimentos como um modo de
aprender sobre o programa e a maneira como os membros se beneficiam e apoiam uns aos outros. O
anonimato não pode ser garantido com o mesmo grau de certeza e compromisso, como nas reuniões
presenciais.
As reuniões dos Grupos Familiares Al-Anon Eletrônicos são particularmente vulneráveis à
impossibilidade da obediência ao que não é exigido.
Se você tem necessidade de anonimato, não tem privacidade, nem segurança, pense em participar de
um Grupo Familiar Al-Anon presencial.
Cada membro do Al-Anon é responsável, para que o foco das reuniões dos Grupos Familiares
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Al-Anon Eletrônicos seja mantido no programa de recuperação e discussão de tópicos relacionados
com o Al-Anon.
UTILIZAÇÃO DA LITERATURA APROVADA PELA CONFERÊNCIA (LAC)
Como nas reuniões presenciais, para manter o espírito das Doze Tradições, não se deve mencionar
literatura de fora. Consultar o Guia GE-17 Para os direitos autorais no Al-Anon, lembrando sempre
a importância de respeitar os Direitos Autorais das peças de literatura.
TRADIÇÃO SETE
É importante que as reuniões de Grupo Familiar Al-Anon Eletrônicos cumpram a Tradição Sete. Os
membros devem manter a versão paga da plataforma tecnológica digital com link fixo para acesso às
reuniões, com dia e horário pré-estabelecidos e contribuir com o ESGA e a Campanha da Gratidão.
FORMATO DE REUNIÕES
Atualmente as plataformas tecnológicas digitais gratuitas limitam tempo e número de participantes.
As plataformas tecnológicas digitais contratadas, têm seu valor em dólar e possibilitam um maior
número de participações em um tempo ampliado de duração, permitindo que os links das reuniões
dos Grupos Familiares Al-Anon Eletrônicos sejam divulgados pelo Escritório de Serviços Gerais
Al-Anon (ESGA).
ROTEIRO PARA REUNIÕES DE GRUPOS FAMILIARES AL-ANON ELETRÔNICOS
Qualquer tema relacionado com o Al-Anon poderá ser utilizado para uma reunião, mantendo o foco
em si mesmo.
Ver o GE-20 Para a coordenação de uma reunião de Grupos Familiares Al-Anon Eletrônicos.

.... Surgirão novas necessidades e problemas de serviço, que talvez tornem necessário realizar
mudanças estruturais. Se isso acontecer, com toda imparcialidade, deverão ser efetuadas as
alterações convenientes.
As mudanças não significam, necessariamente, progresso. As inovações podem simplesmente
produzir dolorosas repetições de erros passados.
P-24/27 Manual de Serviços do Al-Anon/Alateen. 2014, 1ª edição, págs. 287 e 288
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