
 

 

 

 

 
 

INVENTÁRIO -  GRUPO 

 

GRUPO ___________ DISTRITO__________ÁREA____________ 
 
 
 
Este é o inventário proposto no livreto “O Grupo de A.A. – onde tudo começa” 
 
Muitos grupos, periodicamente, realizam uma “reunião de inventário de grupo” para avaliar 
como estão atendendo seu propósito primordial: ajudar alcoólicos a se recuperarem 
através dos “Doze Passos” para recuperação, sugeridos por A.A. Alguns grupos, ao fazer 
o inventário, examinam as nossas Doze Tradições, uma por vez, para verificar o quanto 
eles estão vivenciando os nossos princípios.  
 
As perguntas a seguir, compiladas da experiência compartilhada em A.A., podem ser úteis 
para se chegar a uma consciência de grupo esclarecida.  
 
1. Qual o propósito básico do nosso grupo?  
 
2. O que mais o nosso grupo pode fazer para levar a mensagem?  
 
3. O nosso grupo está atraindo alcoólicos de diferentes procedências? Estamos 
vendo uma amostra representativa de nossa comunidade, incluindo aqueles que 
têm necessidades especiais?  
 
4. Os novos membros permanecem conosco ou há excessiva rotatividade? Se há, 
por quê? O que podemos fazer como grupo, para que os membros não se afastem?  
 
5. Estamos enfatizando a importância do apadrinhamento? Com que efetividade? 
Como podemos melhorar?  
 
6. Estamos sendo cuidadosos em preservar o anonimato dos membros de nosso 
grupo e de outros AAs, fora da sala de reunião? Deixamos para trás o que eles 
compartilham?  
 
7. Nosso grupo enfatiza a todos os membros a importância dos cuidados com 
cozinha, pontualidade, limpeza e tantas outras tarefas que são essenciais para 
nosso Décimo Segundo Passo?  
 
8. Todos os membros têm a oportunidade de falar nas reuniões e participar em 
outras atividades do grupo? 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
9. Conscientes de que a escolha de um servidor é uma grande responsabilidade que 
não pode ser vista como um concurso de popularidade, estamos escolhendo 
nossos servidores com cuidado?  
 
10. Estamos fazendo todo possível para oferecer um local de reunião acessível, 
seguro e atrativo?  
 
11. Nosso grupo tem participado de forma justa no propósito de A.A. – tal como se 
relaciona com nossos Três Legados: Recuperação, Unidade e Serviço?  
 
12. O que nosso grupo tem feito ultimamente, no que diz respeito à mensagem de 
A.A. para atrair a atenção dos profissionais da comunidade: médicos, clérigos, 
oficiais judiciários, educadores e outros que frequentemente são os primeiros a 
verem os alcoólicos que necessitam de ajuda?  
 
13. Como nosso grupo cumpre sua responsabilidade com a Sétima Tradição? 
 
 
 
 
De acordo com o Plano de Ação a ser realizado como atividade dos responsáveis pelo 

projeto no 2º Objetivo - Fortalecer a estrutura de A.A. do grupo à JUNAAB (grupo, distrito, 

área/ESL, JUNAAB), proposto pelo Projeto de Regionalização, dentro das atividades 

propostas iniciamos com o inventário do grupo e demais instâncias de serviço, que irá 

identificar e desenvolver atividades para promover o fortalecimento da estrutura de A.A. 

O relatório com o resultado do inventário e das atividades sugeridas pelo grupo, distrito e 

área/ESL, assim como a sugestão de material de suporte que entenderem necessário, 

serão encaminhados ao CER – Comitê Especial de Regionalização. A atividade do CER 

será dar visibilidade à Irmandade do resultado do inventário e providenciar e distribuir o 

material de suporte para atender às necessidades dos grupos, distritos e áreas/ESLs. 

É, a partir de então, que o trabalho efetivo se iniciará, tendo os responsáveis pelo projeto 

em cada estância de A.A., a incumbência de acompanhar as atividades propostas por 

cada um dos organismos de sua área de atuação, elencando e informando os resultados 

destas atividades ao CER para que este comitê faça divulgação das atividades e 

resultados. 

 

 


