12 de Junho de 2015

Simbolismo e Intenção

DAS PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS E FILOSÓFICAS, os planos do Comitê
para a Empreitada Global representam uma abordagem para servir outros seres
humanos de modo a incentivar, promover e apoiar seus esforços para mobilizar
sua própria imaginação, inovação, originalidade e criatividade. Esses pensadores
originais, inovadores e reformadores compartilham uma característica comum:
estão determinados a atualizar os aspectos da vida humana com os quais estão
familiarizados. Em um sentido amplo, eles também compartilham um destino
comum, pois todos eles enfrentarão dúvidas, hesitações, julgamentos e tribulações
à medida que buscam promover suas ideias na sociedade de maneiras que se
revelem práticas e eficazes.
Assim como a busca por novas realidades inspirou exploradores de épocas anteriores, esperamos que a imagem de um navio indo resolutamente em direção a um
arco-íris ajude a simbolizar e nutrir a busca da humanidade pelo crescimento e
desenvolvimento progressivos nos séculos seguintes: a intensa fome da humanidade pelos avanços mentais e espirituais que estão destinados a emergir da
competição, contenção e sinergias incorporadas no novo milênio. Como um
Melquiseque nos diz: “A sociedade de Urântia jamais pode esperar estabelecer-se
do modo como o fez em idades passadas. O barco social já levantou âncoras,
saindo do abrigo das baías da tradição estabelecida; e já iniciou a travessia do
alto-mar do destino evolucionário…” [um Melquisedeque, 1086:6 / 99:1.3].
Uma determinação firme para procurar novas possibilidades e explorar o
desconhecido liga os exploradores de eras anteriores a este nosso novo milênio.
O mesmo Melquisedeque afirma:
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As invenções mecânicas e a disseminação do conhecimento estão
modificando a civilização; certos ajustes econômicos e mudanças
sociais tornaram-se imperativos, caso se queira evitar o desastre
cultural. Essa ordem social nova e vindoura não se estabelecerá
complacentemente ainda por um milênio. A raça humana deve
reconciliar-se com uma série de mudanças, de ajustes e reajustes. A
humanidade está a caminho de um destino planetário novo, ainda
não revelado. [Um Melquisedeque, 1086:4 / 99:1.1]

A Empreitada Global foi projetada com essas necessidades em mente. Em termos de
sua estrutura e princípios operacionais, a empreitada é um marco para o serviço
idealista que permitirá aos leitores do Livro de Urântia colocar em prática os
ensinamentos da revelação em seu cotidiano, a fim de promover o crescimento
progressivo e o desenvolvimento da sociedade humana. Aqueles que participarem
adotarão o trabalho do Serafim Mestre como seu modelo espiritual. Eles buscarão
servir, ajudar e inspirar indivíduos e grupos na sociedade que desejam propor ou
promover iniciativas, inovações ou reformas que se relacionem com suas próprias
áreas de experiência, conhecimento ou interesse.
Por outro lado, pouquíssimos “usuários” que recebem assistência e serviço serão
leitores do Livro de Urântia. Pelo contrário, os leitores do Livro de Urântia que
participam do futuro trabalho da Empreitada Global servirão aos outros seres
humanos sem levar em conta suas visões religiosas ou convicções filosóficas. O
objetivo fundamental será estimular e incentivar o processo de imaginação, inovação
e criatividade que será um tema global e duradouro ao longo dos próximos mil anos
de vida em nosso planeta Urântia.
POR MUITOS MILÊNIOS, um arco-íris simbolizou triunfo e boa sorte. No logotipo
da Empreitada Global, ele evoca as mesmas implicações, ao mesmo tempo em que
retrata especialmente a busca vitoriosa pelas novas realidades, significados e valores
que estão sendo inventados, descobertos e perseguidos por uma miríade de pioneiros,
reformadores e outros inovadores — os seres humanos determinados e persistentes
que irão incessantemente elevar a sociedade e a civilização durante nossa era imediata
e durante todo o novo milênio.
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As invenções mecânicas e a disseminação do conhecimento estão modificando a civilização; certos
ajustes econômicos e mudanças sociais tornaram-se imperativos, caso se queira evitar o desastre
cultural. Essa ordem social nova e vindoura não se estabelecerá complacentemente ainda por um
milênio. A raça humana deve reconciliar-se com uma série de mudanças, de ajustes e reajustes. A
humanidade está a caminho de um destino planetário novo, ainda não revelado... [Um
Melquisedeque, 1086:4 / 99:1.1]
Os ideais elevam a fonte do curso social. E nenhum curso elevar-se-á a uma altura maior do que
a da sua fonte, não importa a técnica de pressão ou de controle direcional empregada. O poder
impulsor, mesmo dos aspectos mais materiais de uma civilização cultural, reside nas realizações
menos materiais da sociedade. A inteligência pode controlar o mecanismo da civilização, a
sabedoria pode dirigi-lo, mas o idealismo espiritual é a energia que realmente eleva e faz
avançar a cultura humana de um nível de realização para outro.
A princípio, a vida era uma luta pela existência; agora, por um padrão de vida; em seguida, a
luta será pela qualidade do pensamento, que é a próxima meta terrena da existência humana.
[Um Arcanjo 909:8-910:1 / 81:6.28-29 ]
Os avanços da verdadeira civilização nascem todos nesse mundo interior da humanidade. Apenas a
vida interior é verdadeiramente criativa. A civilização dificilmente pode progredir quando a maioria
dos jovens de qualquer geração devota os seus interesses e energias às buscas materialistas do
mundo sensorial ou exterior....
Apenas nos níveis mais elevados da mente supra consciente, à medida que esses níveis se impõem ao
Reino espiritual da experiência humana, podereis encontrar esses conceitos mais elevados,
relacionados a modelos originais efetivos, que irão contribuir para a construção de uma civilização
melhor e mais duradoura. A personalidade é, inerentemente, criativa; mas funciona como tal apenas
na vida interior do indivíduo. [Um Mensageiro Solitário, 1220:2,4 / 111:4.3,5 ]
A sociedade não é uma instituição divina; é um fenômeno da evolução progressiva; e o progresso da
civilização é sempre retardado, quando os seus líderes são lentos em fazer as mudanças, na
organização social, essenciais para que seja acompanhado o ritmo dos desenvolvimentos científicos
da época. Por tudo isso, as coisas não devem ser desprezadas apenas porque sejam velhas, nem uma
ideia deveria ser incondicionalmente adotada apenas porque é original e nova.
O homem deveria ser destemido para fazer experimentos com os mecanismos da sociedade. Sempre,
porém, essas aventuras de ajuste cultural deveriam ser controladas pelos que estão plenamente
familiarizados com a história da evolução social; e esses inovadores deveriam sempre ser
aconselhados pela sabedoria daqueles que tiveram experiência prática no domínio do experimento
social ou econômico em pauta. Nenhuma grande mudança social ou econômica deveria ser realizada
subitamente. O tempo é essencial a todos os tipos de ajuste humano — físico, social ou econômico.
Apenas os ajustes morais e espirituais podem ser feitos no impulso do momento, e mesmo estes
requerem o passar do tempo para que ocorra a manifestação plena das suas repercussões materiais e
sociais. Os ideais da raça são o apoio e a segurança maiores durante os tempos críticos em que a
civilização estiver na transição de um nível para o outro. [Um Arcanjo, 911:4-5 / 81:6.39-40 ]
Num mundo normal, a dispensação pós-Adâmica é uma idade de grande inventividade, de controle
da energia e desenvolvimento mecânico. Essa é a era de surgimento da manufatura multiforme e do
controle das forças naturais; é a idade dourada de exploração e subjugação final do planeta. Grande
parte do progresso material de um mundo ocorre durante esse período de inauguração do
desenvolvimento das ciências físicas, exatamente uma época como a que Urântia está agora
experimentando. Considerando o curso normal para os planetas, o vosso mundo está atrasado uma
dispensação inteira, e mesmo mais. [Um Mensageiro Poderoso, 593:5 / 52:3.6 ]
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Conhecimento é poder. A invenção sempre precede à aceleração do desenvolvimento cultural, em
uma escala mundial. A ciência e a invenção beneficiaram-se, mais do que tudo, da imprensa escrita;
e a interação de todas essas atividades culturais e inventivas acelerou enormemente o ritmo do
avanço cultural. [Um Arcanjo, 907:6 / 81:6.9 ]
Antes da invenção da imprensa, o progresso era relativamente lento, pois uma geração não podia tão
rapidamente beneficiar-se das realizações dos seus predecessores. Agora, todavia, a sociedade
humana está saltando para a frente sob a força do momentum acumulado de todas as idades pelas
quais a civilização tem lutado. [Um Arcanjo, 912:1 / 81:6.44 ]
A curiosidade — espírito de investigação, ímpeto da descoberta, instinto de exploração — é uma
parte do dom inato e divino das criaturas evolucionárias do espaço. Esses impulsos naturais não
foram dados a vós meramente para serem frustrados e reprimidos. [Um Perfeccionador da
Sabedoria, 160:1 / 14:5.11 ]
A sociedade de Urântia jamais pode esperar estabelecer-se do modo como o fez em idades passadas.
O barco social já levantou âncoras, saindo do abrigo das baías da tradição estabelecida; e já iniciou a
travessia do alto-mar do destino evolucionário; e a alma do homem, como nunca dantes, na história
do mundo, necessita examinar minuciosamente as suas cartas náuticas de moralidade e consultar
meticulosamente a bússola da orientação religiosa. A missão suprema da religião, como influência
social, é estabilizar os ideais da humanidade, durante esses tempos perigosos de transição entre uma
fase e outra da civilização, e entre um nível e outro de cultura, [Um Melquisedeque, 1086:6 /
99:1.3 ]

