
Quer progredir em sua compre
ensão dos ensinamentos de  

O Livro de Urântia?
Quer fazer novos amigos e 

compartilhar os ensinamentos 
de O Livro de Urântia com 
outros leitores entusiasmados?

Quer adquirir experiência e se 
tornar um instrutor ou um líder 

de grupos de estudo?
A Escola livre online UBIS é para 

você!
Venha e juntese a nós e desfrute da 
alegria de se encontrar com estudantes 
de todas as partes do mundo em uma 

estrutura educacional e fraterna na
ubis.urantia.org

Escola pEla IntErnEt 
dE o lIvro dE UrântIa  

porqUE tomar aUlas 
na UBIs? 

•   Para estudar os ensinamentos 
de O Livro de Urântia de 
forma prazerosa, metódica e 
progressiva, em seu próprio 
ritmo, em um ambiente vivo sem 
restrições espaço-temporais.
•   Para expandir sua percepção 
cósmica pela leitura dirigida de 
parágrafos de documentos ou de 
determinados temas.
•   Para aprimorar sua percepção 
espiritual com novas aquisições 
intelectuais que o Ajustador do 
Pensamento possa utilizar para 
seu benefício.
•   Para compartilhar, em 
comunhão de almas, sua 
experiência com outros 
buscadores sinceros.
•   Para conhecer novos amigos 
estudantes de O Livro de Urântia 
de culturas e religiões distintas de 
todas as partes do mundo.
•   Para edificar uma verdadeira 
fraternidade social baseada nos 
ensinamentos de O Livro de Urântia.

Fundação Urântia
Serviço Educacional

533 W Diversey Parkway
Chicago, IL 60614, USA

A Escola UBIS é reconhecida em 
todo o mundo como um vetor de 

conhecimento e convergência.  Muitos 
leitores isolados são gratos por terem 
a possibilidade de se comunicarem e 
compartilharem os ensinamentos de O Livro 
de Urântia.  Estudantes dos seguintes 
países aproveitamse de:
Cursos em Inglês:  África do Sul, Austrália,  Brasil, 
Canada, China, Chipre, Colômbia, Estados Unidos, 
Filipinas, França, Holanda, HongKong, Indonésia, 
Itália, Líbano, Nigéria, Nova Zelândia, Reino Unido, 
Romênia, Rússia, Taiwan, Ucrânia, Uganda. 

Cursos em Francês:  Burquina Faso, Camarões, 
Canada, Costa do Marfim, Estados Unidos, França, 
Haiti, Nova Caledônia, Polinésia Francesa.

Cursos em Espanhol:  Argentina, Austria, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, Espanha, Estados 
Unidos, Itália, México, Panamá, Peru, República 
Dominicana, Venezuela.
Cursos em Português: Angola, Brasil, Portugal.

UBIS a o  r e d o r  d o  m U n d o 

o qUE EstUdantEs dIzEm a 
rEspEIto da UBIs

«Meus caros colegas, vocês têm contribuído 
imensamente para a ampliação de minha com

preensão desses documentos maravilhosos.»(H.M.)

«O pontoauge inequívoco, para mim, durante as 
10 semanas do curso foi aprender com todos meus 
companheiros estudantes. Fiquei particularmente 
impressionado com a amplitude e profundidade 
da experiência humana e do conhecimento da 

Quinta Revelação Epocal de cada pessoa.» (M.G.)



A escola fundada em 1998 sob o 
patrocínio da Fundação Urântia 

é uma escola online, grátis.  A escola é 
dirigida por um Conselho Administrativo 
de 12 membros e os cursos são ministrados 
por centenas de instrutores/facilitadores 
entusiasmados, com experiência em 
educação e com amplo conhecimento dos 
ensinamentos de O Livro de Urântia em 
Inglês, Espanhol, Português e Francês.
A UBIS oferece uma sala de aula virtual 
segura e amigável para pequenos grupos 
de buscadores sinceros de todas as partes 
do mundo para que compartilhem seus 
pontos de vista.
Crianças são bemvindas a participar com 
a aprovação e supervisão de um dos pais ou 
tutor.  Grupos familiares tem tido muito 
sucesso ao participar dos cursos da UBIS 
como uma turma.

A escola online se dedica ao estudo de 
O Livro de Urântia com a meta 

de dar assistência à comunidade global 
de leitores para estudarem o livro mais 
eficientemente. 

Conselho Administrativo da UBIS

A escola tem o propósito 
de ajudar os estudantes a:

•   Desenvolver a compreensão 
de conceitos complexos.
•   Expandir a compreensão por 
meio do aprofundamento nos 
ensinamentos.
•   Aprender a trabalhar em 
equipe ao compartilhar 
suas percepções com os 
companheiros estudantes.
•   Adquirir experiência 
fazendo apresentações e com 
o compartilhamento dos 
ensinamentos do livro.
•   Treinar instrutores e líderes.

Os autores de O Livro de Urântia são 
os instrutores da revelação; portanto o 
propósito da UBIS é propagar as verdades e 
ensinamentos conformemente, de maneira 
não interpretativa.  Foi modelado segundo 
a abordagem dos ensinamentos de Jesus.

o  p r o p ó s I t o  d a  U B I s

s o B r E  a  U B I s

E s c o l a  p E l a  I n t E r n E t 
d E  o l I v r o  d E  U r â n t I a Participar de um curso da UBIS é fácil 

e não tem custo.  Apenas entre em 
nosso amigável website de usuário em: 
ubis.urantia.org e abra uma conta de 
estudante, escolha sua língua, e registrese 
em um dos cursos listados. A UBIS oferece 
cursos projetados refletidamente por 
nosso instrutorfacilitador para permitir 
que nossos estudantes experienciem a 
descoberta, por si próprios, das verdades 
de O Livro de Urântia na companhia de 
outros buscadores da verdade.
Os últimos cursos oferecidos incluem 
títulos intrigantes como:  «O Mandado 
Inescapável» (Seja perfeito); «A Mente 
do Espírito e da Matéria»; «O Supremo»; 
«A Progênie do Lar»; e muitos outros cursos 
de interesse  atual e de currículo básico. 
O ano acadêmico consiste de 3 trimestres de 
10 semanas com as inscrições e matriculas 
sempre ocorrendo durante as primeiras 
semanas inteiras dos meses de janeiro, 
abril e setembro. Cada trimestre inicia 
com uma semana de orientação seguida 
por quatro períodos de duas semanas 
cada, e concluindo com uma semana de 
síntese.  Cada período de duas semanas 
compreende um compromisso de leitura 
de uma parte de O Livro de Urântia, e 
de responder a 3 de 6 perguntas baseadas 
nessa leitura; seguido de uma semana 
inteira de discussões e compartilhamento 
da experiência e compreensão aprimorada 
de cada estudante.  Junte-se a nós!

P a r t i c i Pa r  d e  u m  c u r s o 


