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Uma associação regional

Os grupos de
trabalho
supervisores

Os grupos de
trabalho
essenciais

Grupo de trabalho 1

— Coordena e administra
a associação regional.

— Exerce fiscalização
financeira e diretiva. É
responsável pela auditoria
e contabilidade fiscal;
supervisiona todas as
formas de angariação
de fundos.

GT2. Crescimento e
desenvolvimento pessoal

GT3. Filosofia e religião

GT4. Vida cívica, serviço
público, e cooperação
global

GT5. Harmonia social

GT6. Ciência

Grupo de
trabalho 12

— Provê um conselho
interno de
assessoramento.

— Monitora e avalia
atividades correntes
de toda a associação
regional a partir de
perspectivas espirituais,
filosóficas, morais,
éticas, e psicológicas.

GT7. Educação

GT8. Saúde

GT9. A família e o lar

GT10. Indústria,
agricultura e comércio

GT11. Literatura, as artes
e o entretenimento

1. Reporta-se à Comissão Coordenadora.

2. Reporta-se ao Fórum Consultivo.

3. Cooperação ativa com suas contrapartes em outras regiões.



Responsabilidades dos
grupos de trabalho

2
Crescimento e desenvolvimento pessoal — serviço e assistência
àqueles que ajudam outros a alcançar, expressar e aplicar sua total
potencialidade como membros da sociedade humana, incluindo
aconselhamentos educacional, psicológicos, psiquiátricos, na
carreira, nos empregos e outros conselheiros e terapeutas.

3
Filosofia e religião — serviço e assistência àqueles ativos em
filosofia e religião, incluindo qualquer um que ensine nessas áreas
ou escreve sobre quaisquer desses temas.

4

Vida cívica, serviço público e cooperação global —  serviço  e
assistência àqueles que são ativos na vida cívica ou em relações
públicas com níveis locais, regionais, nacionais, internacionais ou
globais, incluindo grupos de interesse público, profissões jurídicas
e seus respectivos campos, polícia, efetivo militar, oficiais civis e
diplomatas.

5
Harmonia social — serviço e assistência àqueles que promovem
cooperação, coesão, simpatia e entendimento mútuo entre os seres
humanos, incluindo assistentes sociais, sociólogos, grupos que
explicam e interpretam as conquistas humanas e associações que
lutam por igualdade e justiça.

6
Ciência — serviço e assistência àqueles que são ativos em
matemática e nas ciências naturais, incluindo todos os aspectos de
estudos empíricos e teóricos do mundo físico e seus fenômenos ou
os estudos daqueles aspectos da matéria, energia ou vida física que
se estendem além de nosso planeta.

7
Educação — serviço e assistência àqueles que são ativos em no
treinamento mental, moral ou ético de indivíduos, famílias ou
grandes grupos, tais como, comunidades, nações e raças, incluindo
aspectos estéticos e esforços variados para coletar, administrar ou
disseminar conhecimentos e sabedoria.



Responsabilidades dos grupos de trabalho
(continuação)

8
Saúde — serviço e assistência àqueles que procuram promover a
saúde e prevenir ou tratar doenças, incluindo aqueles que conduzem
pesquisas ou implementam medidas de saúde pública tais como
purificação da água, assim como àqueles que desenvolvem, testam
ou criam remédios ou aparelhos relacionados à saúde.

9
A família e o lar — serviço e assistência àqueles que são ativos em
áreas relacionadas à preservação e avanço do lar, incluindo aqueles
que procuram prepara e treinar indivíduos para as responsabili-
dades do casamento e paternidade como conselheiros e guias
ajudando a resolver conflitos e mantenedores de relações pessoais
saudáveis.

10
Indústria, agricultura e comércio — serviço e assistência àqueles
ativos nos da agricultura, indústria e comércio, incluindo aspectos
financeiros, sistemas automatizados para tecnologia da informação
e todos os tipos de engenharia.

11
Literatura, artes e entretenimento — serviço e assistência
àqueles ativos em literatura, artes ou entretenimento incluindo
música, teatro, jogos, esportes e viagem, ou que fornecem o cenário
e as circunstâncias para reuniões sociais, relaxamento ou outras
formas de diversão saudável.



Atividade dos grupos de trabalho

— ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO são grupos de trabalho com as conexões
mais proeminentes na sociedade, como também, o principal ponto de entrada
para visitantes casuais no seu website. Cada grupo de trabalho agrega e disse-
mina informações sobre métodos e abordagens que indivíduos e grupos buscam
para promover crescimento e desenvolvimento nas respectivas áreas. Em menor
grau, um grupo de trabalho também reúne informações sobre eventos-chave
nessas profissões e disciplinas, mas inovações e novas ideias são seu foco
principal.

— REDE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS consistem em uma série de métodos
que servem a indivíduos e grupos na sociedade ajudando-os a perseguirem seus
objetivos. Como, por exemplo, quadro de avisos e fóruns online habilitam os
indivíduos e grupos a comentarem, questionarem e requisitarem sobre uma
grande gama de problemas.

— DIÁLOGO PRIVADO é um grupo de trabalho com uma das atividades mais
desafiadoras e difíceis. Pessoas que são criativas e inovadoras precisam ter
oportunidades de discutir suas ideias, especialmente com aqueles que respeitam
e podem admirar. Com o objetivo de encorajar e inspirar indivíduos e grupos
interessados em criar, promover ou perseguir suas próprias iniciativas e reformas,
membros e associados recorrem à sua experiência pessoal e focam com sua
máxima atenção às circunstâncias de seu próprio tempo e espaço.

— ENCONTROS E FÓRUNS habilitariam indivíduos e grupos para a troca de
ideias em um assunto específico. Um grupo de trabalho pode desejar sediar ou
patrocinar esse evento periodicamente, dependendo da carga de trabalho geral e
dos recursos pessoais e financeiros que possam estar disponíveis.

— PUBLICAÇÕES pode incluir periódicos ou livros sobre tópicos específicos que
o grupo de trabalho cobre. Um grupo de trabalho considera e avalia essas
possibilidades no contexto de outras demandas de tempo e energia.

Nutrir um interesse potencial na revelação é um benefício indireto, o surgir de uma
cooperação pessoal e curiosidade natural. As informações sobre a revelação estão pronta-
mente disponíveis para aqueles que demonstram interesse e os membros, assim como os
associados, são treinados para lidar com essas perguntas com sensibilidade e habilidade.



Perspectivas Espirituais
A Empreitada Global é predominantemente espiritual. Está centrada no serviço
altruísta e idealista nos quais os membros e associados dos Grupos Fundamentais
provém aos indivíduos e grupos na sociedade que desejam promover crescimento
e desenvolvimento progressivo em suas áreas de experiência, conhecimento ou
interesse. As aspirações desses indivíduos os fazem exploradores resilientes da vida
interior, na procura por conceitos e padrões que contribuirão a uma civilização
melhor e mais duradoura (um Mensageiro Solitário, 1220:4 / 111:4.5).

Portanto, a Empreitada Global tem uma associação próxima com as causas de
uma evolução cultural e social em nosso planeta assim como descrito por um
Mensageiro Poderoso no Documento 52, “As Épocas Planetárias dos Mortais”
(páginas 589-600). Considerando todos esses aspectos os membros e associados
dos Grupos Fundamentais irão, entretanto, operar de modo quieto e discreto:
Irão se poupar de atrair atenção a si mesmos e ficarão atrás das cortinas. A sua
inspiração espiritual e modelo é o trabalho dos doze corpos de Serafins. (o Chefe
dos Serafins, páginas 1254-1256 / 114:6). Eles também estão sintonizados com:

— A análise de um Arcanjo dos quinze fatores que têm papel-chave na
manutenção e no desenvolvimento da civilização humana (páginas 906-912 /
81:6).

— As recomendações de um Mensageiro Poderoso ao tratar de cinco trans-
formações pessoais, assim como ajustamentos planetários, que precisamos
concretizar durante esta era em Urântia de pós-outorgamento (páginas 597-598
/ 52:6).

Em um sentido ainda maior, os participantes da Empreitada Global estão fazendo
tudo que podem para contribuir para o crescimento evolucionário do Ser Supremo,
Aquele que traz à tona e sintetiza todos os significados e valores positivos da
realidade finita. Com Deus, O Supremo nós precisamos fazer alguma coisa, assim
como ser alguma coisa (um Mensageiro Poderoso, 1260:1 / 115:0.1). Enquanto
o Pai diz a cada um de nós, “Você é meu filho amado” ou “Você é minha filha
amada,” o Ser Supremo pergunta, “O que você tem feito por mim ultimamente?”

Os participantes da Empreitada Global devem mostrar o maior respeito aos pontos de vista
e inclinações daqueles a quem servem — mesmo que esses irmãos e irmãs não compartilhem
dos mesmos valores espirituais, e mesmo que eles não acreditem em Deus. Os participantes
não evangelizam àqueles que servem e nem procuram impor suas próprias convicções ou
credos. Não obstante, a disseminação dos ensinamentos será um benefício indireto, ao surgir
de uma cooperação pessoal e curiosidade natural.



Os Grupos Essenciais de Trabalho

Relações & Atividades

GT n

GT1 GT12

Tendo como premissa que a Empreitada Global é predominantemente
semelhante ao espírito, o ápice dessa organização triangular retrata um Grupo
Essencial de Trabalho semelhante ao corpo espiritual. A parceria prática dos
grupos de trabalho 1 e 12 trabalha, principalmente, na administração e
guiamento no serviço altruísta e encorajamento inspiracional que os dez
Grupos Essenciais de Trabalho provêm seus serviços aos indivíduos e grupos
na sociedade em geral que desejarem promover crescimento e desenvolvimento
progressivo nas áreas conhecidas e estimadas por estes.

O trabalho dos Grupos Essenciais de Trabalho consiste em cinco princípios
gerais:

a. Atividades de informação
b. Rede de Comunicação e Resolução de Problemas
c. Diálogo Privado
d. Encontros e fóruns
e. Publicações

Se alguém perguntar sobre o Livro de Urântia ou seus ensinamentos, então os
membros e associados dos grupos de trabalho ficarão felizes em informar.



Iniciativa & Coordenação
Cada um dos dez Grupos Essenciais de Trabalho deverá ter a iniciativa de
assistir e servir a indivíduos e grupos da sociedade que desejarem promover
crescimento e desenvolvimento progressivo nos seus respectivos campos de
experiência, conhecimento e interesse. Isto requer imaginação, criatividade e
adaptabilidade já que a mesma coisa que possa ser efetiva em um grupo de
trabalho pode não ser em outro. No fim das contas, pessoas que trabalham
em diferentes áreas têm diferentes necessidades, e todos os dez Grupos
Essenciais de Trabalho devem trabalhar por afinidade.

De uma maneira geral, um grupo essencial de trabalho tem uma considerável
autoridade gerencial sobre os seus próprios assuntos internos. Deve respeitar
diretrizes de política e gerenciamento que pertencem à associação regional,
como um todo, mas, dentro desses amplos limites, poderá determinar suas
próprias prioridades e decidir seus graus de ênfase, atenção e energia que
desejar atribuir a diferentes atividades e programas. Adicionalmente, um
grupo essencial de trabalho é o único juiz das informações e conselhos que
seus membros e associados dão aos indivíduos e grupos da sociedade ao seu
pedido, no entendimento de que todos os participantes devem respeitar os
princípios de política e as diretrizes consultivas da associação regional sobre
aspectos espirituais, filosóficos, morais, éticos e psicológicos.

Os grupos de trabalho supervisores monitoram o desempenho geral e tentam
melhorá-lo, tentando assegurar que cada grupo essencial de trabalho forneça
serviço e assistência a outros de maneiras eficazes e eficientes que se
harmonizem com os objetivos e ideais dos reveladores. Estas responsabili-
dades estão relacionadas aos métodos práticos e às abordagens psicológicas
e espirituais que um grupo essencial de trabalho está usando.

—  GT1 exerce supervisão financeira e gerencial, buscando garantir que as
atividades e os programas dos grupos essenciais de trabalho sejam eficazes
e eficientes.

—  GT12 monitora e avalia as atividades em andamento de toda a associação
regional a partir de perspectivas espirituais, filosóficas, morais, éticas e
psicológicas. Em parte, aborda a “interioridade” da empreitada, incluindo
aspectos psicológicos e espirituais que afetam outros participantes.



Iniciativa & Coordenação
(cont inuação )

Cada associação regional é parte integrante da Empreitada Global, uma
campanha sistemática sustentada por um serviço idealista, destinada a
promover níveis mais altos de civilização humana. O trabalho de todas as
associações deve honrar o espírito da revelação, e as realizações dos parti-
cipantes em cada região devem ter um sabor amoroso e progressivo que possa
aprimorar ou contribuir para o trabalho de colegas em outros lugares. Esta
necessidade de coordenação global é a principal razão pela qual o
empreendimento também inclui a equipe do Administrador e dois órgãos
globais, a Comissão de Coordenação e o Fórum Consultivo.

A equipe do Administrador se identifica com o trabalho dos grupos essenciais
de trabalho em todas as associações regionais, buscando promover seu bem-
estar e eficácia. Os dois órgãos globais desenvolvem princípios de políticas e
diretrizes consultivas, fazendo o possível para coordenar e orientar de
maneira gentil e atenciosa. Por outro lado, os órgãos globais também são
responsáveis por promover e proteger o empreendimento como um todo.
Esse dever primordial os obrigaria a tomar medidas efetivas se uma situação
grave minasse o trabalho de uma associação regional.



A satisfação do serviço
Sabemos que a humanidade está em marcha em direção a um destino
planetário novo e não revelado. A sociedade humana não se estabelecerá
por mil anos e, ao longo do caminho, haverá inúmeras mudanças, ajustes
e reajustes (Um Melquisedeque, 1086: 4/99: 1.1). Este milênio de inovação
e exploração será uma época em que os seres humanos que atuam na
sociedade imaginam, inventam e experimentam incessantemente, a fim de
atualizar os campos que conhecem e apreciam.

Esse é o contexto filosófico e prático para a Empreitada Global: os
participantes ajudam os exploradores da vida interior que operam na
sociedade e que desejam melhorá-la. Assim, os participantes dedicam seus
próprios ideais pessoais, sua verdadeira religião individual, ao serviço do
crescimento e desenvolvimento humano. Por outro lado, suas atividades
estão muito distantes da religião institucional e certamente não incluem a
formulação, promoção ou observação de normas rotineiras. Pelo contrário,
os participantes prestam assistência, estímulo e apoio inspirador sem pedir
nada em troca, e sem sequer questionar as visões religiosas ou convicções
filosóficas daqueles a quem servem.

A Empreitada Global não é uma estrutura para dirigir ou instruir outras
pessoas, é uma estrutura para ajudar e servir outras pessoas. Os participantes
promoverão o avanço da sociedade e da civilização, buscando estimular e
incentivar um processo inovador e criativo, não propondo ou promovendo
ações específicas. Afinal, ninguém pode prever as etapas específicas que serão
apropriadas e necessárias em cada campo da vida humana, enquanto a
sociedade se regenera repetidamente nos próximos mil anos. Ações e medidas
virão e irão e um passo específico que é apropriado e útil em uma região
pode ser prematuro ou desvantajoso em outra. Em contraste, o processo de
criatividade e inovação persistirá e será esse o caso em todas as regiões do
mundo ao longo de todo o milênio.

Na prática, o espírito dos ensinamentos é o aspecto da quinta revelação
de época que terá a maior influência no trabalho da Empreitada Global. O
fato de os grupos de trabalho fundamentais não advogarem, proporem ou
promoverem iniciativas ou reformas específicas na sociedade em nenhum
sentido priva os membros e associados de seus valores ou os impede de



A satisfação do serviço
(cont inuação)

discutir esses valores em diálogo privado com indivíduos ou grupos que
tenham solicitado aconselhamento específico. Dentro de cada associação
regional, o GT12 é responsável por garantir que todos os grupos de trabalho
realizem suas atividades de maneira a respeitar os valores essenciais que os
reveladores proclamam em O Livro de Urântia. Por exemplo:

(1) A empreitada está acontecendo com um espírito amável, atencioso,
tolerante, generoso, respeitoso e amoroso, que denota a paternidade de
Deus e a irmandade do homem, e que também honra outros ideais-chave
da revelação? A empreitada é espiritualmente “perfumada”, para que outros
seres humanos possam ser atraídos, inspirados e incentivados a trabalhar
juntos para propósitos comuns?

(2) Os membros e associados do grupo de trabalho estão prestando tipos
de serviço e assistência a indivíduos e grupos que refletem os interesses e
necessidades daqueles a quem servem?

(3) Ao fazerem isso, os membros e associados demonstram devoção não
egoísta ao objetivo essencial, promovendo e encorajando o crescimento e
desenvolvimento de toda a humanidade? Eles estão agindo de mente aberta
e de forma altruísta que não são contaminadas por nenhum desejo aparente
de dominar os outros ou exercer autoridade sobre eles?



Coordenação Global

A equipe do Administrador
— Divulga e promove o serviço e a assistência que os grupos
essenciais de trabalho prestam a indivíduos e grupos na sociedade,
mas sem ter autoridade executiva ou gerencial sobre esses esforços.

— Desempenha várias funções administrativas importantes e
representa a Empreitada em público.

O Conselho Deliberativo
A Comissão Coordenadora

Supervisiona o lado administrativo da
empreitada, em parte desenvolvendo
princípios de política e diretrizes
consultivas relacionadas a aspectos
organizacionais, gerenciais, financeiros
e jurídicos.

O Fórum Consultivo

Monitora a busca dos objetivos
subjacentes, em parte desenvolvendo
princípios de políticas e diretrizes
consultivas relacionadas a aspectos
espirituais, filosóficos, morais, éticos
e psicológicos.

GT1 em cada
associação
regional

GT12 em cada
associação
regional


