Dever & Destino

N

OSSO DEVER PARA COM NÓS MESMOS é também nosso dever para com os
outros. A Comissão Intermediária nos diz: “(…) Jesus nunca deixou de exaltar
o individual como sagrado, em contraste com a comunidade. Mas ele também
reconheceu que o homem desenvolve o seu caráter por meio do serviço nãoegoísta; que desdobra a sua natureza moral por meio da relação do amor aos
semelhantes.” [1862:7 / 170:3.10] Se preferir concentrar-se no seu próprio crescimento
espiritual, acreditando que o resto acontecerá naturalmente, por favor lembre-se de um
mensageiro poderoso que insiste na nossa cooperação ativa com os demais: “Uma das lições
mais importantes a serem aprendidas, durante a vossa carreira mortal, é o trabalho em equipe.
… … Poucos são os deveres no universo para os Servidores isolados.” [312:1 / 28:5.14] Então,
trabalho de equipe é nosso destino como ascendentes, assim como o destino do nosso Planeta
Urântia depende de um trabalho de equipe com foco em um crescimento progressivo e um
desenvolvimento de acordo com o plano de Deus. Consideremos o contexto abaixo.
Nos anais da vida humana primitiva do nosso planeta, Caligástia alinhou-se com a loucura
de Lúcifer e Satã, traindo a confiança dada a ele e deixando Urântia “em uma confusão
ainda pior” [um Melquisedeque, 759:1 / 67:5.3]. Quando Adão e Eva chegaram há cerca de
38.000 anos atrás, encontraram “um mundo que tateava em uma obscuridade espiritual
abjeta” e foram confrontados com “centenas e centenas de dialetos locais” [Solônia, 839:4 /
75:1.3]. Desencorajamento e impaciência, eventualmente, os levaram a se afastar dos
planos do Pai e falharem em sua missão, mas deixaram descendentes habilidosos. Um Filho
Lanonandeque Secundário nos diz que Urântia “beneficiou-se imensamente da dádiva de
Adão e Eva” [580:3 / 51:0.3]. O avanço na civilização desde aqueles dias “ultrapassou em
muito o progresso alcançado pela humanidade durante toda a sua existência anterior, de
quase um milhão de anos” [um Arcanjo de Nébadon, 900:2 / 81:0.2].
Não obstante, um Mensageiro Poderoso diz: “(...) o vosso mundo está atrasado uma
dispensação inteira, e mesmo mais” [593:5 / 52:3.6]. E mais, a civilização ocidental
“titubeia sob a culpa de tolerar uma ciência sem idealismo, uma política sem princípios,
uma riqueza sem trabalho, um prazer sem restrições, um conhecimento sem caráter, um
poder sem consciência e uma indústria sem moralidade” [Comissão dos Intermediários,
2086:6 / 195:10.20].
Então, o que vai fazer em relação a isso? Muitos outros estariam inclinados a ler essa frase
com a testa franzida e perplexa, murmurando para si próprios, "Nada". Mas o que você vai
fazer sobre isso?
Alguns poderão dizer, “Já que não fui que fiz esta bagunça, não serei eu que irei arrumar.”
Bem, se todos respondessem dessa forma, o mundo continuaria cambaleando, pois com
respostas como essa ninguém faria nada para o avanço da sociedade humana e da
civilização de acordo com o plano de Deus.
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Afinal, o Pai não se senta preguiçosamente em algum trono dourado nas nuvens,
ironicamente se divertindo e assistindo enquanto seus filhos na terra se agridem e
cometem outros absurdos e crimes. Ao contrário, Deus promove ativamente todos os
aspectos benéficos da vida humana. Em seu nome e com base em seu plano, anjos e outros
seres espirituais e influências ministram a nós como indivíduos e como membros da
sociedade. Em parte, eles procuram nos encorajar a desenvolver melhores maneiras de
viver e agir de acordo com nossos ideais mais elevados, para que possamos cooperar com
discernimento e sabedoria e fazer o máximo para promover o crescimento e o
desenvolvimento humano em nosso planeta Urântia.
Estes esforços de Deus e seus anjos são incessantemente e intensamente ativos, não uma
metáfora poética ou algum tipo de ruído de fundo. Os serafins cuidam dos aspectos da
mente humana, estimulando-nos a compreender que apenas a vida interior é
verdadeiramente criativa e que os avanços da civilização nascem todos nesse mundo
interior da humanidade (um Mensageiro Solitário, 1220:2 / 111:4.3). Assim, nas eras
futuras — quando nosso mundo terá obtido estágios de civilização bem mais altos do que
podemos atualmente conceber — as inovações e avanços cruciais refletirão as ações e
realizações dos seres humanos, as decisões que tomaram por sua própria vontade e não
por qualquer forma de compulsão ou constrangimento.
Em todos esses aspectos, você está ombro a ombro com Deus? Em termos mais específicos,
você estaria interessado numa empreitada que o colocaria em parceria com Deus e seus
anjos? Muitos outros seres humanos também seriam seus parceiros, incluindo indivíduos e
grupos da sociedade que desejam propor ou promover iniciativas, inovações ou reformas
que se relacionam com seus próprios campos de experiência, conhecimento ou interesse.
Esses homens e mulheres imaginativos são claramente exploradores resolutos da vida
interior. Ao fazer o máximo para servi-los, ajudá-los, encorajá-los, inspirá-los, seu dever e
destino estariam intimamente associados ao crescimento e desenvolvimento progressivo
da humanidade como um todo.
A Empreitada Global oferecerá estas opções aos leitores comprometidos do Livro de
Urântia os quais estão conscientes da bagunça ao seu redor e têm a vontade de limpá-la —
mesmo que eles certamente não sejam culpados, tendo herdado as circunstâncias da vida
cotidiana de gerações anteriores e séculos passados.

Premissas
Embora o plano ainda seja um trabalho em andamento, as linhas principais são bastante
claras. O projeto de plano descreve um caminho de serviço idealista que funcionará
paralelamente aos grupos de estudo ou às organizações sociais ou fraternas. Este novo
caminho não é um substituto nem um concorrente e exigirá um tipo muito diferente de
engajamento ativo. Visto que o objetivo essencial é promover níveis mais elevados de
civilização humana, a Empreitada Global incorpora perspectivas espirituais, mas não é
predominantemente religioso.
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Como os serafins decanos, aqueles que participam da Empreitada Global servirão aos
outros sem questionar suas convicções filosóficas ou religiosas. Objetivos, não credos,
unem todos nós. Portanto, os participantes da Empreitada Global devem mostrar o máximo
respeito pelos pontos de vista e inclinações de todos a quem servem — quer esses irmãos e
irmãs compartilhem de seus valores espirituais ou não, e se eles acreditam ou não em
Deus. Os participantes estarão vivendo a revelação, não pregando. Além disso, aqueles que
participam da empreitada não darão instruções ou ordens, nem emitirão declarações ou
documentos dirigidos ao público em geral. Em vez disso, eles servirão de maneira modesta
e silenciosa, permanecendo bem em segundo plano.
Uma vez que a essência da empreitada será servir e ajudar indivíduos e grupos na
sociedade que desejam aprimorar suas próprias atividades ou profissões, os participantes
a quem eles consultam devem ter experiência e conhecimento nas áreas correspondentes.
Durante o diálogo privado, pessoas sem nenhuma experiência específica não inspirariam
confiança, nem teriam percepções úteis sobre as questões práticas que podem estar em
jogo. Por outro lado, a empreitada também incluirá responsabilidades de caráter gerencial
ou inspirador, tarefas mais gerais que poderiam ser realizadas por leitores do Livro de
Urântia que tenham ideais elevados, mas nenhuma experiência em qualquer disciplina em
particular.

Perspectivas
Para ilustrar as oportunidades, consideremos a situação de um conselheiro matrimonial
que passou a acreditar que as pessoas não devem ser inteiramente livres para se casar e
ter filhos conforme sua vontade e capricho pessoal. Em vez disso, o conselheiro está
convencido de que a sociedade deveria insistir em certas qualificações pessoais que
reflitam sinceridade, maturidade e compromisso mútuo. Além disso, ele acredita que a
sociedade deveria exigir uma certa quantidade de experiência “prática” relacionada à
educação dos filhos e à necessidade de amá-los, nutri-los e incentivá-los à medida que
crescem e amadurecem.
Infelizmente, esse conselheiro matrimonial é bem solitário, pois outros em sua área estão
bem cientes de que suas ideias entram em conflito com noções há muito acalentadas de
liberdade pessoal que beiram a licenciosidade. Esses colegas não perderão tempo nem se
esforçarão em ouvir suas tentativas hesitantes de se expressar. Muitos deles acreditam que
estão muito ocupados ou não veem nenhuma vantagem prática ou financeira nas reflexões
de alguém que olha para além das tarefas imediatamente disponíveis. Portanto, outros no
campo do conselheiro não desejam devotar sua própria energia a seus pensamentos
exploratórios e especulativos, nem as suas vagas descrições de abordagens inovadoras que
podem eventualmente beneficiar a humanidade.
É aqui que você poderia entrar supondo que agora seja um membro do grupo de trabalho
sobre o lar e a família e tenha formação profissional ou experiência de trabalho
relacionada a essas áreas. Não, você não exporia algum conceito seu e diria ao conselheiro
matrimonial o que fazer, pois os membros dos grupos de trabalho não promovem suas
próprias iniciativas. Em vez disso, um membro de um grupo de trabalho é um catalisador e
fonte para indivíduos que são ativos na sociedade e que desejam desenvolver ou refinar
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ideias e abordagens que eles próprios imaginaram. Portanto, você ouviria pacientemente o
conselheiro, enquanto espontaneamente você poderia encorajá-lo e ajudá-lo a refinar,
buscar e promover os objetivos idealistas que estão tomando forma nos labirintos
silenciosos de sua própria vida interior.
Este é apenas um exemplo, pois o mesmo grupo de trabalho também atenderá indivíduos e
grupos na sociedade que tratam de muitos outros aspectos do lar e da família. Além disso,
o trabalho dos outros grupos de trabalho diz respeito a campos e profissões totalmente
diferentes. Essa diversidade permite que a Empreitada Global abarque toda a gama de
atividades humanas saudáveis, ao mesmo tempo em que enfatiza iniciativas, inovações e
reformas destinadas a atualizá-las e elevá-las.
Um Arcanjo de Nébadon oferece um conselho incisivo: “Nada pode ter precedência sobre
o trabalho na esfera em que possuís o vosso status — deste mundo ou do próximo. Muito
importante é o trabalho de preparação para a próxima e mais elevada esfera; no entanto,
em importância, nada se iguala ao trabalho feito no mundo em que estais de fato vivendo.
E assim, embora o trabalho seja importante, o ego não o é...” [555:5 / 48:6.37]
Visto que nosso planeta Urântia claramente precisa de ser melhorado, você pode estar
disposto a devotar tempo e energia substanciais a um esforço organizado, uma parceria
com Deus e seus anjos. Quando você compreender a empreitada e ver-se nela, terá que
decidir: Você ajudará Urântia a alcançar seu destino servindo aos outros e realizando o
seu?
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