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NOTÍCIAS DA FUNDAÇÃO 
URÂNTIA NA INTERNET  

Por Paul Tsekar, Camarões 
 
Eu gostaria de compartilhar 
minha experiência na 
descoberta, compartilhamento 
e estudo de O Livro de Urântia. 
 
Em 2004, vim pessoalmente a 
saber do O Livro de Urântia, 
depois de me cansar das 
religiões e suas doutrinas. Eu 
tinha feito muitas perguntas 
sobre certas histórias da Bíblia, 
que os pastores e evangelistas 
não foram capazes de 
responder, então me fartei com 
estas religiões e estava 
buscando algo mais 
convincente. 
 
No Google, eu comecei a 
procurar por organizações 
religiosas e espirituais. 
Finalmente me deparei com O 
Livro de Urântia, o site da 
Fundação Urântia e mais tarde 
com a Associação 
Internacional Urântia. O que eu 
descobri sobre o livro a 
respeito de Deus, religião, 
criação, Jesus, etc., prendeu 
minha atenção. Comecei a ler 

o livro, e daí veio à minha 
mente a necessidade de 
compartilhar o conhecimento 
recém descoberto com os 
outros. 
 
Então, eu iniciei o Grupo de 
Estudos do Livro de Urântia de 
Camarões em minha casa. 
Mais tarde, houve uma 
necessidade de alugar um local 
apropriado para as reuniões. 
Isso durou até 2010, quando 
eu perdi meu emprego e já não 
podia manter o local de 
reunião. Consequentemente, o 
grupo se dispersou. 
 
Desde então, comecei a fazer 
tudo o que podia para 
restabelecer o grupo, mas foi 
sem sucesso, até setembro de 
2015. Naquela época, com a 
ajuda de Rick Lyon e alguns 
outros leitores, recebi doze 
cópias da tradução francesa de 
O Livro de Urântia. Camarões 
tem duas línguas oficiais: 
inglês e francês. Eu tinha me 
decidido a atender os 
camaroneses francófonos, 
então pedi a tradução francesa 
de O Livro de Urântia. Quando 
estes livros chegaram, me 
propus a me encontrar com 
pessoas de língua francesa. 
 
Meu hábito é visitar cristãos e 
lhes falar sobre cristianismo, 
religião e a Bíblia. Em um dia 
fatídico, visitei o Pastor 
Mvondo em sua igreja — uma 
sucursal de uma igreja 
Pentecostal com sede em 
Yaounde — com uma das 
cópias de Le Livre de Urântia. 
Ele perguntou o que era este 
grande livro, o que me levou a 
apresentar O Livro de Urântia  
a ele. 
 

Devo dizer aqui que meu encontro 
com o Pastor Mvondo foi dirigido por 
seres superiores que decidiram 
intervir no nosso caso para resolver 
nosso problema de precisar de um 
local permanente para nosso 
estudo. O Pastor Mvondo agiu com 
um interesse surpreendente quando 
apresentei o livro a ele, como se ele 
estava procurando isso há muitos 
anos. Ele convocou uma reunião de 
seus anciãos e diáconos na semana 
seguinte e, por sua vez, apresentou 
o livro a eles. Ele então estabeleceu 
uma reunião de estudo, dando-nos 
um local permanente para o Grupo 
de Estudos do Livro de Urântia de 
Camarões. 
 
Nosso novo grupo tem treze 
Membros. Nos encontramos em 
todos os sábados. Os membros 
estão mais interessados na vida e 
ensinamentos de Jesus, então é 
isso que estamos estudando no 
momento. Os membros de língua 
francesa têm os livros franceses, e 
os falantes de inglês têm livros em 
inglês. Um membro pode ler em voz 
alta em francês ou inglês, e em 
seguida continuamos em qualquer 
das línguas. 
 
Eu aprendi uma grande lição desta 
experiência. Nossos amigos 
invisíveis nos auxiliam no trabalho 
de espalhar esta boa notícia. Não 
deveríamos nos preocupar com os 
meios para fazê-lo, mas devemos 
tentar o nosso melhor e deixar o 
resto para a fé. “Quando o homem 
entra em parceria com Deus, 
grandes coisas podem, e então 
acontecem.” 





Por Judy Van Cleave, curador, 
Idaho, EUA 
 
Decisões 
 
Patrocínio da conferência 
 
O Conselho concordou em co-
patrocinar as seguintes três 
conferências: 1) a conferência 
conjunta de 2016 da Associação 
Internacional Urântia (UAI) e da 
Sociedade do Livro de Urântia 
em San Antônio, Texas 2) a 
conferência de Budapeste de 
2016 da UAI e 3) a conferência 
latino-americana da UAI na 
Colômbia, América do Sul. 
 
Videoconferência nas reuniões 
do Conselho 
 
Como as reuniões presenciais 
trimestrais são caras e 
logisticamente difíceis para 
membros internacionais do 

escritório e outras, por favor 
envie seu currículo para 
Joanne@urantia.org. Seus 
dados serão mantidos em 
arquivo para o caso de surgir 
uma oportunidade relevante. 

conselho, o conselho adotou 
uma nova política para instalar 
um sistema de 
videoconferência, para que os 
membros possam participar de 
algumas reuniões digitalmente. 
Esta política nos permitirá 
expandir o número de 
membros do conselho 
internacional, ao permitir-lhes a 
assistir a reuniões 
virtualmente. 
 
Simpósio de ciências, 
chegando em 2 de junho de 
2016 
 
O Comitê de Educação da 
Fundação Urântia realizará um 
simpósio de ciências neste 
verão. Tópicos variam de 
neurociência, evolução, 
astronomia, biologia molecular, 
a cosmologia. Para obter mais 
informações, envie um e-mail 
para Joanne Strobel no e-mail 
Joanne@urantia.org. 
 
Visita da equipe de tradução 
chinesa em Chicago em abril 
 
A equipe de tradução chinesa 
vai assistir partes da reunião 
de abril do conselho em 
Chicago. Estamos 
entusiasmados por esta 
oportunidade de encontro com 
a equipe e começar as 
discussões e planos para o dia 
que a tradução chinesa torna-
se disponível. 
 
Curadores associados  
 
O conselho reconduziu Ralph 
Zehr, curador associado 
emérito, para ativamente 
continuar servindo ao conselho 
em 2016. Richard Jernigan foi 
reconduzido para o terceiro 
mandato anual como um 

curador associado. 
 
Salvaguardar e preservar O 
Livro de Urântia 
 
A declaração de fé que 
estabeleceu a Fundação 
Urântia afirma o seguinte: 
“Deve ser o principal dever dos 
Curadores, o de 
perpetuamente preservar 
inviolado o texto do Livro de 
Urântia” . A declaração de fé 
também exige a salvaguarda 
do texto original inviolado, seus 
meios de comunicação para 
impressão, todas as futuras 
impressões e todas as 
traduções. Três cópias de 
todos os livros impressos e 
suas traduções são 
armazenadas em uma mina de 
sal. Hoje, traduções e livros 
formatados (mídia para 
impressão) são armazenados 
digitalmente. Por mudanças 
nas mídias, estamos 
desenvolvendo um novo 
sistema para proteger livros 
físicos e arquivos digitais. Este 
sistema é esperado para estar 
pronto nos próximos três 
meses. 
 
Solicitação de ajuda  
 
De vez em quando, a 
Fundação Urântia precisa de 
curadores associados, 
membros de comitê, 
facilitadores da UBIS, 
funcionários e voluntários. Se 
você tiver habilidades 
especializadas, tais como 
escrituração, contabilidade, 
redação, edição, ensino, 
formatação de texto, marketing, 
vendas, tecnologia da 
informação, experiência na 
indústria de livro, experiência 
de divulgação, experiência de 

Richard Jernigan  

Ralph Zehr 
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impulso para este simpósio vem 
diretamente do Documento 195. 

 
Uma nova e mais completa 
revelação da religião de 
Jesus é destinada a 
conquistar um império 
materialista secular e 
derrubar a balança 
mundial do naturalismo 
mecanicista. Urântia agora 
está se estremecendo na 
véspera de uma das suas 
épocas mais incríveis e 
apaixonantes de 
reajustamento social, 
revitalização moral e 
iluminação espiritual. 
195:9.2 (2082.7) 

 
Ralph chegou a dizer, “Não 
pode haver nenhuma negação 
de que nosso mundo está 
estremecendo na véspera de 
uma explosão mais fenomenal 
de dados levando a uma taxa 
insuperável de novas 
descobertas. O tempo de 
duplicação do conhecimento 
total do mundo agora é 
estimado em menos de um ano! 
E em nenhum outro lugar, o 
balanço do mundo do 
materialismo mecanicista é 
mais aparente do que na 
academia. 
 
“Nossos amigos supervisores 
intermediários nos oferecem 
uma abordagem desafiante 
para contrariar a filosofia 
materialista-mecanicista, 
permeando o pensamento 
científico moderno atual. Eles 
relatam que eles coletaram 
mais de cinquenta mil fatos nos 
campos da química e da física e 
mais de cem mil fatos 
observáveis fora destas 
disciplinas que não deixam 

dúvidas de que há um 
planejamento inteligente e um 
projeto direcionando os 
processos evolutivos em nosso 
planeta. Poderia haver alguma 
qualquer razão para nos dizer 
isto, além de nos desafiar nos 
desenvolver a lista? 
 
“Esta abordagem leva a batalha 
para o campo do cientista 
mecanicista. Ele ignora 
completamente as limitações 
associadas com a chamada 
abordagem ‘Deus das lacunas’. 

Por Joanne Strobel, Fundação 
Urântia, Illinois, Estados Unidos 
 
Noite de quinta-feira, junho 2 – 
domingo, 5 de junho 
 
Durante a primeira semana de 
junho, dez indivíduos com 
interesses de longo prazo na 
ciência vão se reunir na 
Fundação Urântia de Chicago 
para um simpósio dedicado à 
ciência. Sob a direção do 
Emérito Curador Associado Dr. 
Ralph Zehr e o Presidente dos 
Curadores e de Educação Dr. 
Gard Jameson, um painel de 
leitores cientificamente 
ocupados de O Livro de Urântia 
foram convidados para o 
desafio de apresentar um artigo 
científico — com base em dados 
confiáveis, raciocínio defensável 
e metodologia científica aceita — 
que estabeleça, além de uma 
dúvida razoável, que os 
fenômenos observados não 
poderiam ter evoluído por meios 
mecânicos sozinhos. 
 
De acordo com Ralph Zehr, o 

“Em contraste, a abordagem 
dos intermediários é proativa e 
é inteiramente baseada em 
dados positivos”. 
 
Aceitando o desafio, dez 
indivíduos concordaram em 
apresentar documentos 
baseados em temas de sua 
especialização. 

Gosta de ciência? Gostaria 
de assistir o Simpósio? 

 
Gaétan Charland gentilmente se ofereceu para 
gravar o Simpósio inteiro. Todas as 
apresentações e discussões estarão 
disponíveis ao público ao vivo através de 
USTREAM de vídeo em seu computador, tablet 
ou dispositivo móvel. As transmissões serão 
gravadas também para futura visualização. O 
link é 
http://www.ustream.tv/channel/XhtGPaUe4mh.  

Phil Calabrese 
“As implicações do livre-arbítrio 
no Cosmos”  

Gard Jameson 
“O Princípio Cosmogenético ― 
Como a unidade, a diversidade 
e a ‘autopoiesis’ formam o 
universo”  

Marta Elders 
“O Cérebro Espiritual: onde a 
neurociência se encontra com a 
revelação”  

Bruce Johnson 
“O Princípio Cosmogenético ― 
Como a unidade, a diversidade 
e a ‘autopoiesis’ formam o 
universo”  

http://www.ustream.tv/channel/XhtGPaUe4mh


Nigel Nunn 

“Cosmologia revisionista — de 
Segregata aos buracos negros 
explosivos”  

George Park 

“Provando que a Providência 
Divina é responsável pela 
evolução do universo: Prova 
empírica do plano da criação 
revelado”  

Marjorie Ray 

“Cristalização do Vapor de 
Água: o que se pode discernir 
de um floco de neve?”  

Ralph Zehr 

“Biologia Molecular Celular — 
como realmente funcionam os 
nano-robôs intracelulares”  

Neal Kendall 

“Há planejamento inteligente e 
projeto no universo? O 
materialismo é verdade?”  

Dick Reim 

“O átomo e a tabela periódica 
atômica exterior”  

“O Simpósio apresenta uma 

oportunidade de abordar algumas 

das dúvidas sobre a conteúdo 

científico de O Livro de Urântia , 

que muitas vezes é considerado 

irrelevante, fora de moda, ou 

incorretas. Este conteúdo apresenta, 

na minha opinião, o único maior 

obstáculo para uma aceitação mais 

ampla da mensagem do livro de 

salvação da alma por esta ‘nova era 

de mentes científicas’”.  

~ George Park  



Por Michael Barrett, Califórnia, 
Estados Unidos 
 
Antes de ter minha primeira 
aula com a Escola de Internet 
do Livro de Urântia (UBIS) em 
2013, lembro de estar muito 
nervoso e inseguro sobre o que 
esperar. Por um lado, não era 
(e ainda não sou) muito 
experiente em computador. Em 
segundo lugar, não ia a 
qualquer tipo de escola havia 
mais de vinte anos. E em 
terceiro lugar, eu não sabia 
quanto tempo a aula realmente 
iria durar. Além disso, eu 
simplesmente nunca senti uma 
necessidade, nem tinha um 
desejo, nem pensei em mim 
como alguém que iria voltar 
para a escola. 
 
Quando tive minha primeira 

aula da ressurreição de Jesus, 
fiquei agradavelmente surpreso 
pelo apoio inspirador dos 
funcionários e o conforto de 
finalmente encontrar 
candidatos a companheiros de 
verdade para junto estudar. As 
minhas preocupações com as 
restrições de tempo foram 
praticamente inexistentes. 
Todos os alunos participam e 
produziam ao seu próprio ritmo 
e um tempo amplo foi atribuído 
para todos os requisitos 
semanais. Os insights e a 
sabedoria pura que são 
lançados na sala de aula virtual 
são simplesmente 
hipnotizantes! 
 
Durante este curso, aprendi 
tanto que tomei outro curso, e 
outro e depois outro. Agora, 
entre semestres, encontro-me 
em grande expectativa dos 
próximos cursos a serem 
oferecidos. Dificilmente se 
pode imaginar quanta 
expansão da alma e do espírito 
ocorre em um período de dez 
semanas. Eu nunca imaginaria 
uma única classe on-line 
poderia ensinar e inspirar-nos 
tanto, para não falar em nos 
alinhar com a verdade eterna e 
trazer mais significado e 
realização em nossas vidas. 
Eu fiquei espiritualmente 
“encantado”, e eu dou graças 
ao Senhor Deus ainda hoje por 
este dia das experiências de 
minha primeira aula. 
 

Uma coisa que eu aprendi ao 
longo do caminho é que o 
crescimento espiritual contínuo 
leva verdadeiramente para a 
paz que ultrapassa todo o 
entendimento. Os cursos com 
a UBIS me ajudaram 
tremendamente a alcançar 
esta paz interior duradoura. Os 
professores-facilitadores não 
são intimidantes e inspiram 
muito mais do que instruem. As 
pessoas maravilhosas que 
conheci de todo o mundo 
verdadeiramente ampliaram 
minha perspectiva pessoal e 
iluminaram meus horizontes 
espirituais. 
 
Se houver alguma coisa que eu 
poderia fazer por alguém que é 
sério na aprendizagem das 
realidades espirituais reveladas 
em O Livro de Urântia, seria 
incentivar essa pessoa a entrar 
em uma classe da UBIS e 
experimentar o poder do 
espírito que orienta-nos todos e 
de alguma forma permeia estas 
salas de aula virtuais. Se 
aprender a experimentar a paz 
de Deus, a alegria e o amor por 
você é de real interesse, a 
UBIS fornece uma plataforma 
para pessoas de todas as 
partes deste planeta para fazer 
exatamente isso. 
 
Gostaria também de mencionar 
que outras pessoas notaram 
uma mudança em mim para 
melhor. Sinto que, só pela 
objetividade e a confiança 

fornecidas por essas aulas, 
agora mais pessoas estão me 
perguntando sobre coisas que 
não me perguntavam antes de 
começar a estudar on-line. 
Amigos e família perguntam-
me frequentemente sobre 
Deus, Jesus, vida e outras 
temas/questões que eles têm 
sobre espiritualidade em geral. 
E (quase) sempre que posso 
responder muito melhor do que 
alguma vez eu pude, antes de 
começar a ter aulas com UBIS. 
 
Aos voluntários nos bastidores 
da UBIS que dedicam seu 
tempo para fazer esta 
excelente escola possível, 
obrigado, muito obrigado! 
Vocês desenvolveram 
compassividade e 
magnificamente estão 
mantendo um lugar para 
estudar sobre o amor infinito de 
Deus e a vida incrível que Ele 
oferece a seus filhos amados 
aqui na terra. 
 
Que possa o Pai acima nos ter 
todos na palma da Sua mão e 
nos colocar no caminho de Sua 
Vontade. 

Por David Kulieke, Illinois, 
Estados Unidos 
 
Mais uma vez a Fundação 
Urântia está ajudando a apoiar 
financeiramente um evento 
importante para os leitores de 
O Livro de Urântia. Este evento 
é uma conferência patrocinada 
em conjunto da Temporada de 
Estudos de Verão da 
Associação Urântia dos 
Estados Unidos e da 
Sociedade do Livro de Urântia 
em San Antônio, Texas. As 

entidades organizadoras são a 
Associação Estrela Solitária de 
Urântia (LSUA) e o Comitê de 
Educação da Sociedade. A 
conferência começa na noite 
de quinta-feira, 9 de junho e 
termina ao meio-dia em 
domingo, 12 de junho. O tema 
é “Jesus, o maior professor”. 
 
A conferência de verão está 
ganhando força! A partir de 9 
de março, três meses antes da 
conferência, o total de 
inscrições foi de 139. Se você 

ainda não está inscrito, por 
favor faça-o em 
https://events.r20.constantcont
act.com/register/eventReg?oei
dk=a07ebme6wqw7b52a349&
oseq=&c=&ch. Ainda há tempo 
de sobra para ser parte do que 
promete ser um encontro 
afetivo e espiritual da reunião e 
da educação. 
 
Katrina Glavan-Heise da LSUA 
é a chefe geral dos detalhes, 
inscrição e logística para a 
conferência. Ela quer que as 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ebme6wqw7b52a349&oseq=&c=&ch
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ebme6wqw7b52a349&oseq=&c=&ch
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https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ebme6wqw7b52a349&oseq=&c=&ch


pessoas saibam que há 
dinheiro de bolsa para os 
indivíduos que residem fora 
dos Estados Unidos ou que 
tem vinte e dois anos de idade 
e menos. Para solicitar, faça-o 
durante o processo de registro. 
 
Participantes da conferência 
que desejam alugar um 
veículo, podem usar uma conta 
de desconto da Budget (BCD) 
de número U001963, ao 
chamarem a Budget no 
telefone 1-800-842-5628 para 
fazer uma reserva. O BCD é 
aceito para sete dias antes do 
evento a até sete dias depois. 
O número BCD será 
automaticamente colocado em 
detalhe de reserva, quando 
usado com este hiperlink: 
 
Orçamento de desconto para a 
Associação Urântia Estrela 
Solitária 2016. 
 
Sherry Layton do Comitê de 
Educação da Associação é 
presidente do Comitê de 
Programação, que também 
inclui David Glass, David 
Linthicum e Neda Tehrani. Ela 
anunciou que ainda restam 

vários horários para apresentar 
uma sessão plenária ou dar um 
workshop. Destaques da 
conferência serão anunciados 
em breve, incluindo as 
principais negociações. Sherry 
disse, “um programa mais 
completo será desenvolvido 
que encapsula todas as 
atividades, de terça a 
domingo.” 
 
A primeira plenária começa na 
noite de quinta e a conferência 
irá incluir apresentações por 
leitores dedicados de O Livro 
de Urântia e eventos especiais 
no sábado à noite. Antes de 
cada sessão plenária, haverá 
orações de dedicação junto 
com música e vídeos 
inspiradores. 
 
Katrina e Sherry também 
procuram por especialistas em 
TI para várias necessidades na 
conferência. 
 
Há um número de eventos 
extra conferencia antes e após 
a conferência em si. Bobbie 
Dreier e Gard Jameson vão 
sediar um retiro pré-

conferencia desde a noite de 
terça-feira até o meio dia de 
quinta-feira, como já fizeram 
em várias temporadas de 
estudo de verão. Reservas 
para este evento estão quase 
esgotadas. O Conselho de 
Presidentes da UAI sediará 
uma reunião, como deseja o 
Conselho Geral da Sociedade 
(após a conferência). Durante o 
dia na quinta-feira, o Comitê de 
Associação da Sociedade 
sediará um encontro que 
incluirá um Conclave da 
Sociedade. As comissões de 
educação da Sociedade e da 
Fundação e a UAI planejam se 
encontrar de novo, na tarde de 
quinta-feira, em sessão 
conjunta. Mais detalhes se 
seguirão. 
 
Todos os envolvidos com esta 
conferência conjunta estão 
ansiosos para desfrutar de um 
convívio e estudo e cheios do 
espírito de “Jesus, o maior 
professor” com outros leitores 
de O Livro de Urântia ! 

Pela Line St-Pierre, curadora 
associada, Québec, Canadá, e 
Katharina Becker, Novo 
México, Estados Unidos 

 

do próximo. Pois bem, é 
possível, por meio da 
conjunção de 
personalidades, unir 
essas visões da 
existência temporal e das 
perspectivas eternas. 
Assim, a mente de um 
aumenta os seus valores 
espirituais ao ganhar 
muito do discernimento 
interior do outro”. ~ Rodan 
de Alexandria 
160:2.7 (1776.1) 

 
Freqüentar o Parlamento 
Mundial das Religiões em 
outubro passado em Salt Lake 
City, Utah, Estados Unidos, foi 
um sonho tornado realidade, 
especialmente porque o 
primeiro dia foi dedicado às 
mulheres e a sua importância e 
a participação nele, na época 
atual. Os membros de um 
painel de quinze mulheres — 
composto por palestrantes de 
muitas fés, que eram mães, 
avós, filhas e irmãs — 
compartilharam suas 
experiências, conhecimento, 

"A união de alma — a 
mobilização da 
sabedoria. Todo ser 
humano, mais cedo ou 
mais tarde, adquire um 
certo conceito deste 
mundo e uma certa visão 

paixão e visão de como tornar 
este mundo um lugar melhor. 
 
Seu amor, poder e força 
interior deram aos participantes 
a esperança por elucidar as 
reais possibilidades de 
“Recuperar o coração de nossa 
humanidade” (pedindo 
emprestado o título de um 
evento de pré-Parlamento). 
Muitos das palestrantes nos 
ajudaram a entender o que tem 
de acontecer para se efetuar a 
cura da humanidade. Elas 
exortaram as mulheres a ouvir 
e confiar em seu mestre interior 
e falar de coração, sem 
julgamentos. Chamaram as 
mulheres para serem 
portadoras de luz e amor e 
tomar os atributos do Deus. 
Eles pediram às mulheres 
participantes para formarem 
círculos com centros espirituais 
sagrados, serem ativistas de 
dentro e, como mulheres 
espirituais e de fé, para elevar 
a todas as mulheres. 
 
Esta primeira assembleia das 
mulheres foi assistida por mais 

http://www.budgetcarrental.com/budget/meetings/go.html?BCD=U001963&NAME=Lone+Star+Urantia+Assocaition+&FDATE=06072016&TDATE=06142016&LOCATION2=&LOCATION1=San+Antonio,TX&EVENT=0&IN=&AA=0
http://www.budgetcarrental.com/budget/meetings/go.html?BCD=U001963&NAME=Lone+Star+Urantia+Assocaition+&FDATE=06072016&TDATE=06142016&LOCATION2=&LOCATION1=San+Antonio,TX&EVENT=0&IN=&AA=0
http://www.budgetcarrental.com/budget/meetings/go.html?BCD=U001963&NAME=Lone+Star+Urantia+Assocaition+&FDATE=06072016&TDATE=06142016&LOCATION2=&LOCATION1=San+Antonio,TX&EVENT=0&IN=&AA=0


libertação do ódio”.  
~ Valarie Kaur 
 
“Ser alunos uns dos 
outros, ser professores 
uns dos outros. Mães são 
as nutrizes do mundo”.  
~ Avó ameríndia 
 
“A Esperança o inicia, 
mas a Fé o termina”.  
~ Bispa Barbara King 
 
“A crença é que podemos 
criar o que quisermos”.  
~ Mallika Chopra 
 
“É muito importante 
ensinar nossos filhos a 
assumir a 
responsabilidade por suas 
vidas, para entender sua 
finalidade e seu poder e 
reescrever os erros da 
nossa sociedade”.  
~ Ilyasah Shabazz 
 
“A ideia de mulheres 
mudando o mundo, é uma 
possibilidade muito real. 
Nós somos a solução, se 
pudermos ver a beleza, a 
força e a capacidade em 
mulheres”.  
~  Jean Shinoda Bolen 
 
“Bem-vindo à revolução e 
o brilho com o divino”.  
~ Diana Butler Bass 
 

O Livro de Urântia encoraja-nos, 
na medida em que crescemos 
espiritualmente, para “construir 
uma nova e atraente filosofia de 
vida” que integra verdade, 
beleza e bondade. Nós sentimos 
que a reunião de mulheres no 
Parlamento demonstrou como 
as mulheres estão sentindo a 
chamada para construir uma 
nova filosofia de vida.  
2:7.10 (43.3) 

 
“Entretanto, o grande 
problema do viver religioso 
consiste na tarefa de 
unificar os poderes da alma 
da pessoa, por meio da 
predominância do AMOR”. 

100:4.3 (1097.7) 

 
O que vai repercutir por muito 
tempo — talvez para sempre — é 
a partilha de histórias de muitas 
mulheres de consciente de 
Deus, com vozes e 
pensamentos, tais como: 

 
“O que é a minha religião? 
É a presença e o fôlego da 
nossa fonte divina — amor — 
amor incondicional!”  
~ Dr. Rose Pere 
 
“O amor revolucionário é a 
chamada de todos os 
tempos. Perdoar não é 
esquecer. O perdão é 

“Quando você dá às 
mulheres educação, elas 
se tornam apaixonadas e 
livres pensadoras. Elas 
elevam crianças 
apaixonadas e livres-
pensadoras, que crescem 
e serão adultos 
apaixonados de livre-
pensamento— e adultos 
apaixonados livres-
pensadores são difíceis 
de manipular e impossível 
de controlar”.  
~  Marianne Williamson 

 
Podemos reconhecer em 
muitas dessas vozes de alguns 
dos nossos próprios 
pensamentos e até mesmo 
percepções, em algumas das 
declarações, os aspectos dos 
ensinamentos de O Livro de 
Urântia. Sentimo-nos 
profundamente gratas pela 
perspectiva cósmica que temos 
recebido da quinta revelação 
epocal. Que paz de espírito é 
saber de onde viemos e para 
onde estamos indo. 

de três mil pessoas, incluindo 
algumas centenas de homens. 
Ao longo deste dia e 
continuando durante a 
conferência toda, havia um 
entendimento crescente e até 
mesmo um senso de urgência 
sentida por mulheres no 
Parlamento para a 
necessidade de recuperar a 
nossa dignidade, nossa 
importância e nosso valor 
como mulheres, mães e 
professores. O Livro de Urântia 
lembra-nos que “mulher, 
contudo, tem sempre sido o 
esteio moral e tem tido a 
liderança espiritual da 
humanidade. É a mão que 
embala o berço e que ainda 
confraterniza com o destino”. 
84:6.4 (938.8)  
 
Não obstante a diversidade de 
credos religiosos, no 
Parlamento, os participantes 
exibiram uma unidade 
espiritual, um olhar na mesma 
direção em direção um 
propósito maior, um divino, ao 
Deus nosso Pai-Mãe. Durante 
as oficinas, em círculos, 
mulheres se conectaram a 
nível do coração através de 
rituais, orações e reflexões. Ao 
apoiar umas às outras com 
compaixão, mulheres 
plantaram sementes de amor e 
experimentaram maior 
compreensão. 
 

Por Georges Michelson-
Dupont, diretor, Recloses, 
França 
 

A Escola de Internet do Livro 
de Urântia (UBIS) tem o prazer 
de anunciar que o trimestre de 
abril está chegando, e nós 
queremos que você se junte a 
nós! 
 
As inscrições abrem na 
segunda-feira, 4 de abril, e 
prosseguem por duas 
semanas até domingo, 17 de 
abril. Os cursos on-line 
gratuitos começam na 
segunda-feira, 18 de abril e 
terão a duração de dez 
semanas. 
 
Você pode visitar 
http://www.urantia.org/educatio
n/course-schedule-and-
registration-information para 
ler sobre os cursos e os 

professores/facilitadores. Você 
também pode visitar 
ubis.urantia.org e selecionar o 
idioma desejado para ver a 
seleção de abril. 
 
Se você ainda não é um 
estudante de UBIS, é fácil se 
inscrever. Basta ir para 
ubis.urantia.org e clique em 
Login no lado superior direito 
da página. Procure por é sua 
primeira vez aqui? Então siga 
os passos e clique em Criar 
nova conta. Você receberá 
uma notificação por e-mail. 
 
Neste trimestre estamos 
oferecendo um total de treze 
cursos―seis em inglês, três em 
francês, três em espanhol e 
outro em português. Cursos 

UBIS não requerem 
comparecimento a horários 
fixos. Nossas salas de aula 
virtuais ficam abertas 24 h x 7 
dias, para que os alunos 
possam participar de acordo 
com sua própria programação. 
O espaço é limitado, portanto 
não espere muito tempo para 
se registrar! 
 
Para dúvidas ou informações 
adicionais sobre os cursos, por 
favor escreva para 
Joanne@urantia.org. 

Inscrições abrem na segunda-feira, 4 de abril e prosseguem por duas semanas, até domingo, 17 de abril. 

http://www.urantia.org/education/course-schedule-and-registration-information
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Por William Cooper, Texas, 
Estados Unidos 

Na época do Natal, em 1970, 
minha mãe passou uns dias 
com a gente, em Dallas, 
Texas. Ela deu O Livro de 
Urântia para mim porque ela 
ficou impressionada com isso. 
Para os próximos meses, eu li 
um pouco sobre a natureza de 
Deus e, em seguida, alguns 
trechos sobre Jesus. Eu li para 
minha esposa, Kaye e 
perguntei: será que é verdade? 
Deus e Jesus realmente seria 
maravilhoso? Lágrimas de 
alegria muitas vezes correram 
pela minha face (e no meu 
sorriso) quando eu 
contemplava o que foi dito 
sobre eles. Desde então, Kaye 
e eu confiamos no livro como 
sendo espiritualmente 
verdadeiro. Eu acredito que 
continuamos a sentir desta 
forma, mesmo que achemos 
que seja impreciso como fato 
científico. 

Desde muito cedo na nossa 
exposição para O Livro de 
Urântia, Kaye e eu tivemos um 
interesse especial em utilizar 
as lições que o livro nos 
ensinou a otimizar a nossa 
relação com Deus, Michael, o 

Espírito Santo e nossa família 
celestial. 

Muita coisa mudou para melhor 
desde que comecei a ler o 
livro. Em 1972, houve oposição 
oficial a qualquer coisa que 
trouxesse a atenção do público 
para o livro. Houve até mesmo 
resistência para traduzir para 
outras línguas. Hoje, já há 
entusiasmo para traduções e 
para projetos que envolvam a 
exposição pública do livro e 
seus ensinamentos. Que 
momento maravilhoso para 
estar vivendo em Urântia — 
vendo esses eventos novos e 
milagrosos se desdobrarem e 
participar da empresa incrível 
dos celestiais em corrigir o 
curso deste planeta, aplicando 
os ensinamentos de O Livro de 
Urântia! 

É um bom momento para se 
juntar a nossa família celestial 
neste esforço. Há muitas 
coisas que podemos fazer. Já 
há uma variedade de 
atividades e organizações que 
trabalham para promover os 
princípios do livro de Urântia no 
planeta. Precisam de 
voluntários, e eles precisam de 

fundos para cobrir 
necessidades que o 
voluntariado não cobre. 
Coordenar ações em torno de 
uma causa em que as pessoas 
acreditam pode resultar em 
fazer pequenas contribuições 
financeiras e tornar-se ativo em 
pequenos exércitos de 
voluntários. Podem haver 
muitos efeitos positivos com 
esta abordagem para 
disseminar os ensinamentos. 

Ultimamente, estou tentando 
incentivar, com palavras e 
fundos, essas valiosas 
atividades de livro de Urântia 
que eu descubro. Procuro por 
atividades com as quais 
concordo na substancia, mas 
não exijo acordo para cada 
detalhe. Temos uma 
oportunidade maravilhosa. 
Rezo para que nem eu nem 
você insistamos em colocar o 
nosso tempo, esforço e 
dinheiro em nosso sucesso 
social ou financeiro enquanto 
desperdiçamos a oportunidade 
de participar neste momento 
da aventura da nossa família 
celestial da recuperação deste 
planeta. Eu quero meu 
pedacinho dessa ação, e eu 
quero que você também o 
tenha. A aventura nos espera, 
dando regularmente serviço e 
assistência financeira. As 
contribuições não têm que ser 
grandes para terem um efeito 
enorme — desde que haja o 
bastante delas. 

Então segure-se e vamos lá. É 
uma viagem cósmica, mas o 
preço do bilhete é modesto.  

Então segure-se e vamos lá. 
É uma viagem cósmica, mas o 

preço do bilhete é modesto. 

Kaye Cooper 


