
A Empreitada Global: Parceria para o Crescimento

Visão Atividade dinâmica para elevar a vida humana por meio da cooperação e do
serviço.

Objetivo
Promover o crescimento progressivo da sociedade humana a níveis cada vez
mais elevados de realização material e espiritual, principalmente encorajando
outros a agirem de acordo com suas intuições mais elevadas.

Métodos

Serviço modesto e silencioso a indivíduos e grupos da sociedade que querem
atualizar os campos que conhecem e apreciam na compreensão de que o
número relativamente pequeno de pessoas que realmente querem fazer a
diferença são a principal fonte de inovação e inspiração que promove a vida
humana em nosso planeta.

O plano é global, mas a empreitada começará pequena e se desenvolverá
pouco a pouco.

Estrutura

As associações regionais são os elementos principais, cada uma consistindo
em doze grupos de trabalho. Dois grupos de trabalho são gerenciais, os
outros dez servem a indivíduos e grupos da sociedade.

O plano também inclui dois órgãos globais e a equipe do Administrador.
Todos eles trabalham juntos para coordenar e orientar a empreitada como
um todo.

Parceria

Parceria com muitos outros seres humanos, incluindo todos os outros que
participam da empreitada e os indivíduos e grupos que recebem serviço e
assistência.

Parceria com Deus e com seus anjos que encorajam os homens e mulheres
para agirem de acordo com o nosso mais elevado discernimento de nosso
livre arbítrio, não de qualquer forma de impulso ou constrangimento

Premissas

A empreitada reflete uma forte convicção de que Deus promove ativamente a
ascensão da sociedade e da civilização, estendendo seu amor e preocupação
a todos os seres humanos sem distinção dentre eles, em razão de suas
crenças. Assim, a empreitada incorpora perspectivas espirituais, mas não é
predominantemente religioso. Objetivos, não credos, nos une a todos.

Os participantes não podem evangelizar ou promover seus próprios pontos
de vista. Em vez disto, eles devem mostrar o máximo respeito pelos pontos de
vista e inclinações daqueles a quem servem.

No entanto, serviço e assistência idealistas farão com que algumas pessoas se
interessem pelo Livro de Urântia, texto que os participantes consideram como
a principal fonte de inspiração espiritual para suas atividades e objetivos. As
informações estão prontamente disponíveis e os participantes são treinados
para lidar com perguntas com sensibilidade e habilidade.
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