CARTA DE UBERABA

Reunida na tradicional e acolhedora Uberaba com a dedicação e entusiasmo
que a caracterizam, a família Amor-Exigente (AE) dirige esta Carta a todos os que
sofrem com Dependência Química ou que se interessam pela solução desse problema.
O tema central: “Amar é Cuidar”, lembra-nos a responsabilidade que temos com
todos que nos cercam. Cuidar é um passo além de prevenir. Enquanto prevenir é uma
ação voltada para um determinado objetivo, cuidar tem um sentido muito mais amplo:
envolve a preparação da pessoa para a vida. Isso é um dos objetivos dos 12 Princípios
Básicos e 12 Princípios Éticos do Amor-Exigente.
Nestes dias de fraterna convivência tivemos a oportunidade de refletir sobre as
vitórias obtidas e sobre o que ainda temos a conquistar.
Dentre as vitórias podemos citar a expansão contínua de nossos grupos no
Brasil e no exterior.
Atuando na família, na escola e na comunidade, os grupos realizam um trabalho
admirável de proteção social.
O que nos resta fazer:
1.) Ampliar nossa rede de atuação, pois ainda há muitas comunidades que não
se beneficiam com o Amor-Exigente. Para isso será necessária uma ampla
divulgação daquilo que realizamos;
2.) Também sentimos a necessidade de sensibilizar os órgãos governamentais
que não despertaram para o relevante trabalho social prestado pelo AE, uma
das razões pelas quais não nos dão o apoio de que necessitamos;
3.) Realizar um trabalho com as diferentes religiões e filosofias que têm conosco
um objetivo comum: lutar por uma vida plena e digna;
4.) Prosseguir no trabalho com os jovens, tornando-os agentes de prevenção
privilegiados para atuarem junto a seus pares;
5.) A partir do grupo permanente de AE, formar redes de prevenção que
englobem o Poder Público e todas as forças vivas da comunidade . Essas redes
deverão exercer vigilância social no sentido de inibir comportamentos
inadequados e favorecer o aparecimento daqueles que obedeçam aos Princípios
que dão valor, dignidade e sentido à vida.
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