BOA VONTADE
É AMOR EM AÇÃO

SECUENCIA 9
UNIDADES DE SERVIÇO

A GRANDE INVOCAÇÃO

Desde o ponto de luz na mente de Deus,
Que aflua Luz às mentes dos homens;
Que a Luz desça à Terra.
Desde o ponto de Amor no coração de Deus,
Que aflua Amor aos corações dos homens;
Que o Cristo retorne à Terra.
Desde o Centro onde a Vontade de Deus é conhecida,
Que o Propósito guie as pequenas vontades dos homens,
O Propósito que os Mestres conhecem e servem.
Desde o centro a que chamamos raça dos homens,
Que se cumpra o Pano de Amor e Luz
E que se sele a porta onde mora o mal.
Que a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o Plano na Terra

Esta invocação não é propriedade de nenhum indivíduo ou grupo em especial. Ela pertence a
toda a humanidade. Empregá-la ou incentivar outras pessoas a entoá-la não favorece nenhum
grupo ou organização específica. A beleza e a força dessa invocação residem em sua
simplicidade e na expressão de certas verdades essenciais que todos os homens aceitam inata
e normalmente: a verdade da existência de uma Inteligência básica, à qual damos o nome de
Deus; a verdade de que, por trás das aparências externas, o Amor é o poder motivador do
Universo; a verdade de que veio à Terra uma grande Individualidade, chamada Cristo pelos
cristãos, que encarnou esse Amor para que pudéssemos compreendê-lo; a verdade de que o
Amor e a Inteligência são consequências da Vontade de Deus e, por fim, a verdade inconteste
de que o Plano Divino só pode se desenvolver através da própria humanidade.
Alice A. Bailey
www.lucis.org

UNIDADES DE SERVIÇO
“Uma Unidade de Serviço é um grupo servidor, grande ou pequeno,
formado por homens e mulheres de boa vontade, unidos pelo estímulo da
visão compartilhada, cuja finalidade é cooperar em algum tipo de
atividade prática”.
Um grupo de pessoas que atua em um esforço unificado e é guiado por um propósito
comum pode produzir em seu ambiente imediato um efeito que estará além de qualquer
proporção no que diz respeito à sua força numérica. Uma Unidade de Serviço é exatamente
um grupo composto de homens e mulheres de boa vontade, capazes de visualizar o futuro e
reconhecer a própria responsabilidade em dar existência a tal futuro. Com o fim de
desempenhar os papéis que lhes correspondem, essas pessoas harmonizam esforços, fundindo
sua compreensão e atividades em um grupo definido de serviço em prol da humanidade. Uma
Unidade de Serviço é um grupo guiado pelo propósito de servir, propósito que proporciona
vida ao grupo e o impele à atividade planejada para o benefício de toda a humanidade.
No passado, aqueles que serviam aos semelhantes trabalhavam necessariamente
sozinhos, porque poucos eram impulsionados pelos ideais da boa vontade e das corretas
relações humanas. No entanto, atualmente, milhares de pessoas estão despertando para o
impulso desses valores espirituais, e muitos servidores consagrados se unem para
desempenhar seu trabalho de forma coletiva. O serviço prático e eficaz dos grupos de
unidades de serviço está se convertendo em um fator de estímulo da expressão do potencial
humano.
Tais grupos demonstram novos modos de servir. Através do exemplo, cada membro do
grupo dá testemunho da praticabilidade da cooperação e da amplitude do esforço grupal para
alcançar o propósito grupal. Cada unidade grupal revela à humanidade o valor do serviço
grupal por meio da resposta grupal às necessidades espirituais da época, através da atividade
altruísta grupal, ou seja: altruísmo em escala grupal. Esses grupos estão assentando os
alicerces necessários à Nova Era com sua atividade prática e com o exemplo de sua vivência.
Esses grupos vibrantes e ativos são as Unidades de Serviço.

OBJETIVOS DAS UNIDADES DE SERVIÇO
1. Ensinar os povos a prestar serviço, a praticar esforços virtuosos e a não empreender
atividades agressivas. Inculcar-lhes a inofensividade positiva, a qual não nega, de
forma alguma, a atividade intensa e inteligente; propagar os ideais que levam à
compreensão mútua e, por fim, à unidade, à paz e à abundância.
2. Manter em todos os países e, por fim, em todas as cidades, um departamento central onde
estejam disponíveis informações sobre as atividades dos homens e mulheres de boa
vontade, em todas as partes do mundo, e também de organizações, grupos e partidos que
trabalham nas linhas da compreensão internacional, colaboração mútua, unidade religiosa e
interdependência econômica. Assim, muitos descobrirão quem colabora com eles em seu
esforço específico para a promoção da paz mundial. Dessa maneira será possível sintetizar
e analisar o que essas linhas realizam hoje, no mundo.

3. Unir os membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo e quem estiver ligado a eles
pela semelhança de ideias e de visão para que, em cada país ou cidade, os servidores do
mundo possam encontrar aqueles cujos objetivos são similares aos seus e que se dedicam a
atividades e serviços análogos. Ensinar o mesmo idioma de fraternidade e disposição
amorosa, promovendo assim a confiança mútua e o espírito de otimismo.
4. Registrar e pesquisar o trabalho e os ideais dos grupos que dão a entender que possuem
programas internacionais e tendem a eliminar as diferenças mundiais e as rixas nacionais;
trabalhar em prol de uma melhor compreensão entre as raças e harmonizar as diferenças
religiosas e a luta de classes, analisando suas causas e formas de atuação. Ao descobrir que
tais grupos são impulsionados por objetivos realmente espirituais e harmonizadores que, de
fato, visam a eliminação das diferenças, e que são guiados por homens e mulheres de boa
vontade, será oferecida cooperação a eles. Já há grupos formados dessa maneira.

FORMAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇO
Uma unidade de serviço é um ser vivo, em processo constante de formação e
crescimento. Frequentemente, no cerne do processo, há um ou mais servidores consagrados
que atraem colaboradores em virtude de sua firmeza e inspiração. Tais qualidades
proporcionam a condição necessária ao crescimento orgânico, sem as atitudes forçadas que
comumente infestam a vida das organizações.
Muitas vezes, as Unidades de Serviço são criadas quando um grupo de pessoas se une
para meditar periodicamente, em geral na época da Lua Cheia. O próprio processo de
meditação, com ênfase no controle e na distribuição adequada das energias sutis, é um serviço
vital. A meditação também proporciona um impulso necessário a uma atividade maior. Uma
Unidade de Serviço embrionária pode se tornar um grupo de estudo ou atividade grupal que
ajudará a prestar serviço.
As primeiras atividades de uma Unidade de Serviço crescente são subjetivas, mas esse
trabalho é em si uma forma de serviço que oferece a base para todas as atividades externas, e
fomenta o sentido do Plano e do propósito grupal. É assim que uma Unidade de Serviço
empreenderá determinado tipo de manifestação objetiva ou de serviço grupal externo. Uma vez
que a vida grupal tenha sido estabelecida, é necessário voltar a atenção para a expressão dessa
vida.
Cada Unidade de Serviço é uma entidade singular e as atividades de serviço das
diversas unidades podem ser, aparentemente, muito distintas. Vinculadas subjetivamente por
um propósito comum, apresentam ao mundo um quadro da unidade na diversidade.
As possibilidades para que as Unidades de Serviço façam um trabalho útil são
ilimitadas. O enfoque interno das Unidades pode incluir a formação de grupos de estudo e
meditação, levando assim mais luz ao trabalho. O enfoque interno se manifesta de inúmeras
maneiras, sendo que todas ajudam a exercer influência positiva na consciência da humanidade,
por meio da energia da boa vontade. As unidades podem empreender campanhas de promoção
por todos os meios disponíveis, distribuir folhetos por correio ou exibi-los em lugares
adequados em suas localidades e, também, reunir e distribuir informações sobre outros grupos

e indivíduos cujo trabalho esteja em harmonia com a nota da Boa Vontade, proporcionando um
centro de distribuição para a vinculação de recursos e necessidades daqueles que estão
ajudando na manifestação do Plano. Além disso, as Unidades de Serviço projetam e criam
material próprio que deverá ser utilizado no trabalho, por exemplo: folhetos, cartazes,
programas de rádio ou vídeos.
Dessas possibilidades de trabalho efetivo das Unidades de Serviço surgem três projetos
com significado global, que já estão em andamento.
1. A introdução da Grande Invocação na Humanidade para ser assimilada.
2. A promoção do reconhecimento dos objetivos, programas e atividades da Organização
das Nações Unidas, principal ponto focal externo da energia da Boa Vontade.
3. O estímulo à expansão da rede de Triângulos, o que consequentemente ajudará a
transformação do clima mental e espiritual do planeta.
Cada Unidade de Serviço participa livremente desses vários projetos, de acordo com
suas oportunidades.

BOA VONTADE MUNDIAL E AS UNIDADES DE SERVIÇO
Boa Vontade Mundial atua com a função de Unidade de Serviço coordenadora de
outras Unidades de Serviço de sua área de influência. A cooperação – não a supervisão –
constitui o vínculo entre as Unidades de Serviço e Boa Vontade Mundial. As Unidades de
Serviço são grupos independentes de homens e mulheres de Boa Vontade. Boa Vontade
Mundial distribui folhetos e material para divulgação junto às Unidades de Serviço que os
solicitarem, e ajuda a integração das atividades de serviço das Unidades existentes, mantendo,
ao mesmo tempo, a autonomia individual de cada Unidade de Serviço.

DOZE PERGUNTAS SOBRE O TRABALHO DAS UNIDADES DE
SERVIÇO
Cada vez mais, pequenos grupos se formam com o objetivo de cooperar com o
programa de Boa Vontade Mundial. As perguntas abaixo podem orientar os grupos de forma
útil.
1. O que é Boa Vontade Mundial?
Boa Vontade Mundial é um grupo de homens e mulheres de Boa Vontade que se uniram
na aspiração de ver firmemente estabelecidas na família humana certas ideias, princípios,
energias e qualidades, e que colaboram livremente, unidos por um programa de ação para
alcançar tais fins. Boa Vontade Mundial se esforça para criar e projetar essa influência na
consciência humana, principalmente através de meios educativos e, especialmente, pela
palavra escrita.

2. Como são decididos o programa e a política de BVM?
O trabalho é de atuação e alcance mundial, não sendo alterado nem adaptado para
concordar com nenhum ponto de vista nacional, setorial nem particular. O objetivo é ver o
mundo de uma ótica desapegada e considerar os diversos aspectos da vida social, nacional e
internacional.
3. Como Boa Vontade Mundial está organizada?
Boa Vontade Mundial trabalha graças a grupos e indivíduos que se identificam com
seus objetivos e programa, e ajudam a realizá-los. Boa Vontade Mundial não é uma
organização; ela não tem associados nem representantes oficialmente nomeados no âmbito
local. O trabalho não conta com qualquer financiamento além das contribuições das pessoas
interessadas. A prioridade é o “trabalho a ser feito” e não a organização. Aqueles que
trabalham para Boa Vontade Mundial o fazem porque compartilham seu propósito e creem na
utilidade do programa e dos métodos.
4. Qual é a relação entre BVM e as pessoas?
O programa de Boa Vontade Mundial oferece a pessoas isoladas a oportunidade de
cooperar com ela, sendo que a contribuição é muito necessária. O programa de distribuição de
folhetos em todo o mundo é um bom exemplo, pois é realizado graças à participação ativa de
milhares de distribuidores. As pessoas assim contatadas são incentivadas a colocar em prática
as ideias e os princípios de Boa Vontade Mundial através de seus projetos de serviço,
implementando-os sob a própria responsabilidade.
5. Como é formada uma Unidade de Serviço?
O trabalho realizado pelos colaboradores isolados pode ser mais eficaz e potente se
forem formados grupos pequenos. Essa é a razão da criação de Unidades de Serviço.
Geralmente, as Unidades de Serviço são constituídas de duas maneiras: às vezes a influência
dinâmica e magnética de uma pessoa que está colaborando com Boa Vontade Mundial atrai
outros colaboradores; outra possibilidade é: dois ou mais colaboradores que vivem na mesma
região decidem trabalhar juntos e coordenar seus esforços.
6. Quais são as vantagens do trabalho em grupo?
Muitos colaboradores unidos podem vencer mais facilmente os obstáculos que seriam
insuperáveis no trabalho isolado. A soma de talentos, recursos e contribuições individuais é
suficiente para a materialização de seus projetos. O que um não pode fazer, dois conseguem; e
o que um sozinho hesita em fazer, um pequeno grupo faz com confiança.
7. Qual é a base da colaboração?
As Unidades de Serviço não conseguem ser formadas com eficácia enquanto não
houver uma meta comum. O segredo da cooperação grupal florescente baseia-se no
reconhecimento dos aspectos do Plano Divino que uma pessoa pode ajudar a manifestar e no
trabalho conjunto com aqueles que alcançaram o mesmo reconhecimento. As associações
externas fundamentadas na unidade interna de propósito são de enorme valor e os grupos
formados dessa maneira contam com um impulso interno que os integra e os mantêm em

existência. Tal impulso interno faz com que o grupo tenha utilidade real e fornece o
magnetismo que atrai outros colaboradores.
8. Como escolher um nome?
Quando um grupo sente a necessidade de ter um nome para ser identificado, sugerimos
que o nome inclua “Unidade de Serviço”, seguido do nome da cidade ou região onde está
trabalhando. Nomes como “Associação de Boa Vontade” ou “Sociedade para a promoção da
Boa Vontade” já foram adotados por certos grupos em diversas partes do mundo.
9. Como encarar as atividades?
A experiência de cada Unidade de Serviço é ímpar; pode haver comparações e pode
haver problemas similares, mas cada Unidade de Serviço cresce e se desenvolve de maneira
própria. Os problemas ocorrem, geralmente, em função dos métodos e princípios de trabalho
adotados e, apesar da Sede costumar dar conselhos nas primeiras etapas, toda a ajuda ou
assistência prestada a esses grupos é feita deixando-os tão livres quanto possível, para que se
desenvolvam de forma natural.
O principal objetivo das Unidades de Serviço no local onde se encontram é conduzir
corretamente o programa de Boa Vontade Mundial no âmbito local. Esse programa é variado e
oferece uma ampla gama de possibilidades e atividades. É pouco recomendável que os grupos
recém-formados empreendam muitas coisas ao mesmo tempo, porque a sobrecarga leva ao
desânimo.
Sugerimos que os grupos novos concentrem seus esforços na atividade de Boa
Vontade Mundial que os reuniu para, depois, conforme suas possibilidades e experiências de
trabalho, julgarem que outro aspecto do trabalho pode ser agregado de modo útil às tarefas
empreendidas. Muitas Unidades de Serviço começaram com a distribuição de folhetos de Boa
Vontade Mundial e, após o estabelecimento de um ritmo regular de trabalho, organizaram
grupos de estudo, reuniões de meditação, celebração dos plenilúnios ou a realização de
iniciativas em função das necessidades locais.
10. Como distribuir a literatura de Boa Vontade Mundial?
A Sede da Fundação Lucis, em Buenos Aires, na Argentina, põe à disposição de todo o
mundo de língua espanhola e portuguesa as sequências de BVM. As Unidades de Serviço
podem distribuir o material por e-mail, via Internet ou pela impressão de folhetos ou
cadernos. O propósito é fazer um bom trabalho, com qualidade, sempre de acordo com a
capacidade econômica do grupo. É sempre possível fazer um trabalho de qualidade com os
recursos disponíveis.
Quando a literatura de Boa Vontade Mundial for reimpressa, é importante incluir os
endereços (postal e eletrônico) das sedes: Nova York, Londres, Genebra e Buenos Aires, além
dos endereços da Unidade de Serviço com a qual as pessoas interessadas na esfera local
podem entrar em contato.
Seria benéfico que os impressos feitos, os sites criados e as outras formas de difusão
da Boa Vontade fossem compartilhados com a Sede, em nosso caso, a Sede de Buenos Aires,
na Argentina.

11. Como trabalhar com a Sede?
A Sede de Buenos Aires cuida da coordenação do trabalho de serviço no mundo de
língua espanhola e portuguesa, principalmente no continente americano.
A política do grupo enfatiza a natureza do vasto trabalho mundial. O trabalho é
idêntico em todos os cantos do mundo e a literatura não é adaptada à conveniência de nenhum
país, local ou circunstância particular. Os métodos locais de trabalho podem ser adaptados às
necessidades por meio de um acordo mútuo entre a Unidade de Serviço e a Sede.
12. Como é a relação com a Sede?
Não há vínculo legal entre Boa Vontade Mundial e suas Unidades de Serviço. As
Unidades de Serviço não são representantes oficiais de Boa Vontade Mundial; ao contrário:
são totalmente livres para gerir as próprias questões. O status das Unidades de Serviço é o de
grupos independentes de homens e mulheres de Boa Vontade que colaboram com o programa
global de Boa Vontade Mundial.
Esse tipo de relacionamento informal é útil e flexível. A ausência de acordos formais e
oficiais permite que os grupos fiquem completamente livres para fazer o que escolherem
realizar. Embora não seja possível falar oficialmente em nome de Boa Vontade Mundial, há
uma grande quantidade de projetos que podem ser livremente empreendidos por iniciativa
própria, em função de seus objetivos.
Às vezes, as Unidades de Serviço manifestam sua associação à Boa Vontade Mundial
declarando que seu propósito é trabalhar em prol dos objetivos e do programa de Boa Vontade
Mundial. Assim, mesmo sendo grupos independentes que trabalham livremente, demonstram
a realidade do alinhamento e da união interna.
É comum que as Unidades de Serviço distribuam folhetos e literatura de Boa Vontade
Mundial em sua região ou localidade. Elas respondem às demandas locais referentes ao
ensino através de folhetos de Boa Vontade Mundial, mas os nomes e endereços das pessoas
que exprimem resposta positiva são enviados à Sede para serem incorporados ao arquivo
central.
Há grande amplitude de trabalho sem que haja a necessidade de referência à Sede. Às
vezes as Unidades de Serviço realizam programas independentes de publicidade, colocando
no rodapé seus próprios nomes, ou fazem reuniões próprias, nos termos dos princípios de Boa
Vontade Mundial – e têm todo o direito de fazê-lo. No entanto, se quiserem publicar qualquer
material criado por elas, com o nome Boa Vontade Mundial, precisam enviar o projeto à Sede,
para avaliação prévia. Essa etapa não será necessária se não constar o nome “Boa Vontade
Mundial”.
Este método de trabalho com as Unidades de Serviço é usado há muitos anos, e vem
sendo desenvolvido e aperfeiçoado. Sua utilidade foi demonstrada no estabelecimento de
fortes vínculos de trabalho e de colaboração verdadeira, permitindo a realização prática dos
objetivos de serviço apresentados pelo programa de Boa Vontade Mundial.

“O destino dos Homens e das Nações é determinado pelos Valores que regem suas
decisões”

“A crise humana e mundial de hoje em dia é basicamente espiritual; está pondo à prova o
caráter e a intenção de todos os homens e mulheres, o que dá a oportunidade de rever os
valores que captamos como uma forma pessoal de conduta.”

“O Mundo do Futuro depende do que cada um de nós decidir fazer hoje”

Estes cadernos de Boa Vontade são distribuídos gratuitamente pela Fundação Lucis como uma
atividade de Serviço, e financiados por contribuições ou donativos voluntários. Para mais informações
visite: www.lucis.org
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AMOR À VERDADE
essencial para uma sociedade justa, inclusiva e progressista.
SENTIDO DE JUSTIÇA
reconhecimento dos direitos e das necessidades de todos.
ESPÍRITO DE COOPERAÇÃO
fundamentado na boa vontade em ação e no princípio
das corretas relações humanas.
SENTIDO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL
com relação ao grupo, à comunidade e aos assuntos humanos.
SERVIÇO AO BEM COMUM
por meio do sacrifício do egoísmo.

SOMENTE O QUE É BOM PARA TODOS É BOM PARA CADA UM

São estes os valores espirituais que inspiram a consciência de todos daqueles que vivem para criar um
mundo melhor.

O DESTINO DOS HOMENS E DAS NAÇÕES
É DETERMINADO PELOS VALORES
QUE REGEM AS SUAS DECISÕES

A crise humana e mundial dos nossos dias é basicamente espiritual; está pondo à prova o caráter e a
intenção de todos os homens e mulheres, o que dá a oportunidade de rever os valores que captamos
como uma forma pessoal de conduta.
O MUNDO DO FUTURO DEPENDE DO QUE CADA UM DE NÓS
DECIDIR FAZER HOJE
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