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NOTÍCIAS DA URANTIA  

FOUNDATION ONLINE 

Pelos curadores e funcionários 

da Urantia Foundation 

 

Quando compramos um 

eletrodoméstico, automóvel ou 

celular com garantia, nos 

sentimos tranquilos. As 

apólices de seguro residencial 

fornecem conforto ao saber 

que os danos serão pagos. O 

seguro de saúde nos dá 

tranquilidade. Infelizmente, 

mesmo as melhores garantias 

vêm com letras miúdas 

definindo uma cláusula de 

escape para a seguradora. 

Eles também prescrevem e 

expiram. 

 

Que tal receber promessas 

eternas com garantias 

inquebráveis? Isso parece bom 

demais para ser verdade? Não 

é! O Livro de Urântia está 

cheio de tais promessas. Esses 

compromissos vêm do coração 

da Primeira Fonte e Centro e 

são implementados por nosso 

próprio Filho Criador e Espírito 

Criativo Materno. 

 

Machiventa Melquisedeque 

nos assegurou “...o grande 

acordo urantiano entre a 

divindade e a humanidade, por 

meio do qual Deus concorda 

em fazer tudo; o homem 

apenas concorda em acreditar 

nas promessas de Deus e em 

seguir as suas instruções”. 

93:6.4 (1020.7) 

 

No mundo incerto de hoje, os 

leitores de O Livro de Urântia 

têm a certeza da presença, 

bondade amorosa, compaixão 

e misericórdia eterna do Pai. 

Somos confortados e guiados 

por Jesus através do seu 

Espírito de Verdade. Estamos 

emocionados com a promessa 

de que “A meta da eternidade 

está adiante! A aventura de 

alcançar a divindade está 

diante de vós!”. 32:5.8 (365.4) 

 

Cinco generosos doadores 

concordaram em contribuir 

com US$ 215.000,00 que 

serão igualados dólar por dólar 

se arrecadarmos a mesma 

quantia até sábado, 31 de 

dezembro. Sua doação para a 

Urantia Foundation ajudará a 

transformar vidas e, eventualmente, 

o mundo, porque é nossa missão–

nossa promessa a você–semear O 

Livro de Urantia e seus 

ensinamentos globalmente. 

 

Se você já doou, obrigado! Caso 

contrário, ajude-nos a atingir nosso 

objetivo e contribua para essa 

Campanha de Inverno de 2022. 

 

Clique aqui para doar 

 

Que o amor de nosso Pai celestial 

preencha você e sua família com 

lealdade corajosa e esperança 

imorredoura.  

https://www.urantia.org/pt/faca-o-seu-donativo/urantia-foundation
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Por Judy Van Cleave, secretária, 

Urantia Foundation, Idaho, 

Estados Unidos 

 

Visão Geral das Operações 

 

Livros 

 

• As vendas totais de O Livro de 

Urântia para o terceiro trimestre 

caíram 24%. O acumulado no 

ano caiu 1%. As vendas totais 

para o terceiro trimestre—

incluindo os títulos da Urantia 

Press—caíram 26%. O 

acumulado no ano caiu 1%. 

 

• Os downloads caíram 24% no 

trimestre e 25% no acumulado 

do ano. 

 

• Os e-books caíram 7% no 

trimestre e subiram 5% no 

acumulado do ano. 

 

• O Projeto de Capacitação de 

Áudio está quase concluído. 

Prevemos o lançamento de 

audiolivros em 20 idiomas em 

meados de 2023. 

 

Educação 

 

• A Escola Internacional de O 

Livro de Urântia (UBIS) iniciou o 

trimestre atual em 12 de 

setembro. O website foi 

atualizado para incluir cursos 

em 3 novos idiomas–alemão, 

húngaro e polonês. No total, 

20 cursos em 7 idiomas estão 

em andamento. 

 

• A equipe do Urantia Study 

Group Directory aprovou um 

projeto de codificação que 

aumentará sua capacidade de 

automatizar o processo de 

limpeza anual. Um diretório 

atualizado é sua maior 

prioridade. Um total de 543 

grupos em 63 países estão 

registrados. Os 5 principais 

idiomas são inglês, espanhol, 

português, francês e coreano. 

 

Captação de Recursos e 

Finanças 

 

• Doações—as doações 

irrestritas do terceiro trimestre 

ficaram 52% acima do 

orçamento e aumentaram 

58% no acumulado do ano. As 

doações restritas ficaram 23% 

abaixo do orçamento do 

trimestre, mas ainda acima do 

orçamento acumulado no ano. 

A receita total aumentou 46% 

em relação a 2021 e 80% em 

relação ao orçamento. 

 

• Doações imobiliárias-as 

doações imobiliárias no 

terceiro trimestre foram de 

US$ 15.359, em comparação 

com US$ 0 no terceiro 

trimestre de 2021. As 

doações imobiliárias no 

acumulado do ano foram de 

US$ 641.654, em 

comparação com US$ 

813.213 em 2021. 

 

• Despesas—As despesas 

totais aumentaram 13% em 

relação a 2021, mas 8% 

abaixo do orçamento. 

 

Traduções e Revisões 

 

Foram fornecidas atualizações 

sobre as traduções e revisões 

em andamento. 

 

• Parabéns à equipe de 

tradução filipina por terminar 

o Documento 31, o que 

significa que toda a Parte I 

está completa. 

 

• A tradução Farsi está agora 

mais de 90% completa e 

disponível em nosso site. 

Nosso tradutor está enviando 

à Fundação um Documento 

por mês e espera terminar em 

agosto de 2024. 

 

• Os revisores gregos têm o 

prazer de informar que 

concluíram o Documento 154 

de Βιβλίο της Ουράντια. 

 

• A revisão húngara está 

completa e foi impressa. Os 

livros estarão disponíveis para 

compra em meados de 

dezembro em toda a Hungria. 

https://www.urantia.org/hu/a

z-urantia-konyv/megveszem 

 

• Agradecimentos sinceros a 

Paul e Gosia Jaworski por 

terminarem sua terceira 

revisão de Ksiegi Urantii. O 

texto será impresso assim que 

o estoque atual for vendido. 

 

• A equipa portuguesa 

continua a fazer progressos 

significativos na revisão de O 

Livro de Urântia. 

 

Conselho Consultivo Cultural 

 

A Sra. Krystyna Piasecka 

apresentou um emocionante 

PowerPoint sobre a evolução 

histórica, geográfica e cultural 

da Polônia e seu povo. Por 

meio de vídeos tocantes e sua 

perspectiva única, ela nos 

trouxe através de milênios 

tecendo ao longo de sua 

história uma compreensão 

iluminada e compreensível do 

povo polonês e por que sua 

população parece preparada 

para abraçar as verdades da 

quinta revelação de época. 

Leia o artigo de Krystyna na 

página 3. 

 

Alguns destaques do terceiro 

trimestre de 2022 incluem: 

 

• Incorporação de quatro 

novos curadores para o 

conselho. 

 

• Coordenaçãod a impressão 

de 10.000 livros em húngaro, 

italiano, português, e EE em 

espanhol. 

 

• Venda dos 1.000 livros 

coreanos restantes na Coréia 

para fins de divulgação. 

 

• Contratação de Hanno v.d. 

Plas da Holanda como o novo 

gerente europeu de vendas de 

livros. 

 

• Hospedaram o Urantia 

Education Center (UEC) na 

Fundação para sua reunião 

anual. 

 

• Patrocinio da Terceira 

Conferência Européia da 

Urantia Association em 

Málaga, Espanha. 

Atualizações da Reunião de 
Curadores de outubro de 2022  

Hanno van der Plas 

https://www.urantia.org/hu/az-urantia-konyv/megveszem
https://www.urantia.org/hu/az-urantia-konyv/megveszem
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Por Krystyna Wardega-Piasecka, 

Sandnes, Noruega 

 

Foi uma honra para mim 

apresentar a Polônia em nome 

do Conselho Consultivo Cultural 

da Fundação. Especialmente 

porque, como um leitor polonês 

comum que atualmente mora na 

Noruega, não pensei que 

poderia enfrentar uma 

responsabilidade tão especial. 

Durante minha apresentação na 

reunião de outubro do Conselho 

de Administração, quis 

apresentar a Polônia de forma a 

permitir que outros 

conhecessem melhor a nação 

polonesa. De um grande número 

de fatos, apresentei aqueles que 

não são comumente 

conhecidos. Para mim, são as 

pessoas, não o território, que 

formam o país. 

 

A Polónia é muitas vezes 

referida como um país do Leste 

Europeu. Este termo está 

relacionado à nomenclatura que 

remonta à Guerra Fria ou antes. 

Dependendo do tipo de critério 

adotado, o centro geográfico da 

Europa está localizado um 

pouco a leste da Polônia. 

 

Os poloneses, juntamente com 

muitos outros europeus, 

pertencem ao grupo cultural 

chamado eslavos, que reúne 

muitos grupos étnicos que 

compartilham valores, cultura e 

crenças semelhantes. Que a 

atitude eslava, que capta os 

valores descritos em O Livro de 

Urântia, seja comumente 

conhecida, por: “Hóspede em 

casa, Deus em casa”. 

 

A história da Europa, incluindo a 

Polônia, é turbulenta. No último 

milênio, as fronteiras da Polônia 

mudaram muitas vezes. Após a 

união entre as nações polonesa 

e lituana, o território foi dividido 

por países vizinhos três vezes, 

até desaparecer dos mapas 

mundiais por 123 anos. 

Posteriormente, o território foi 

palco de duas guerras mundiais, 

bem como da Guerra Fria. 

Foram os valores e ideais 

compartilhados que mantiveram 

a sociedade unida e lhe 

permitiram sobreviver. 

 

Aqui está um vídeo de lapso de 

tempo mostrando as fronteiras 

da Polônia de 990 até o 

presente. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=66y49BnxLfQ 

 

Numerosos estudos 

universitários são dedicados à 

Comunidade Polaco-Lituana. Um 

centro de pesquisa especial 

dedicado ao legado histórico, 

social e cultural desta mesma 

união foi estabelecido na 

Universidade de Aberdeen. Essa 

comunidade, estabelecida em 

1569, foi um dos maiores—

senão o maior—dos estados 

europeus de sua época. Alguns 

pesquisadores observam que 

essa união era algo diferente 

das anteriores e posteriores e a 

chamam de “união fraterna de 

pessoas, não de estados”. 

 

Uma característica que vale a 

pena mencionar é o liberum 

veto–baseado na tese de que 

sempre haverá alguém justo 

para dizer “eu discordo”–o 

direito de um indivíduo encerrar 

uma sessão do Sejm (o 

legislativo nacional). Outros 

incluem as primeiras eleições 

reais livres (1573); a fusão da 

Igreja Ortodoxa com a Igreja 

Católica Romana (1596); e a 

primeira constituição da Europa 

e a segunda do mundo (1791). 

 

Pesquisas do Escritório de 

Estatísticas mostram 

homogeneidade de religião. Até 

90% dos entrevistados 

declararam pertencer à Igreja 

Católica Romana em 2018. No 

entanto, houve mudanças 

significativas nos últimos anos. 

O Centro de Pesquisa de 

Opinião Pública (CBOS) mostra 

que houve um declínio contínuo 

geral nas pessoas que 

participam de práticas 

religiosas. Quanto mais jovem o 

grupo, maior o percentual de 

não praticantes. Esse declínio 

sugere que os poloneses 

declaram sua fé, mas estão se 

afastando da instituição da 

igreja. 

 

Os poloneses são uma nação 

de pessoas trabalhadoras, de 

ações corajosas, engenhosas e 

persistentes. Um país de 

muitos ganhadores do Prêmio 

Nobel, exploradores, 

descobridores, matemáticos, 

físicos, escritores e artistas 

cujas realizações nos 

beneficiamos todos os dias. 

Você provavelmente conhece 

mais de uma pessoa famosa da 

Polônia, mas não suspeitaria 

que eles nasceram lá. 

 

A tumultuada história da 

Polônia gerou desconfiança 

entre os poloneses. Talvez isso 

explique por que as atividades 

relacionadas a O Livro de 

Urântia tendem a ser 

principalmente individualistas. 

Os sociólogos previram que os 

poloneses eventualmente 

acabarão superando gerações 

de desconfiança herdada e 

começarão a agir juntos, 

compartilhando ideias. Eles irão 

ampliar e enriquecer as 

perspectivas e percepções uns 

dos outros por meio da 

cooperação. 

 

Com quase 8.000 livros 

impressos, o número de leitores 

de Księgi Urantii está crescendo. 

Será bom ver uma comunidade 

coesa crescer através da 

participação em grupos de 

estudo polonês, cursos online 

da UBIS e mídia social. É na 

geração mais jovem de 

buscadores que reside o poder 

de fazer a mudança, e é na 

direção deles que devemos 

olhar. 

 

Em 2023, os quatro integrantes 

do Conselho Consultivo Cultural 

planejarão encontros virtuais 

entre leitores locais e curadores 

da Fundação. Isso pode trazer 

mudanças importantes e 

positivas para aquele que é um 

dos mais numerosos grupos 

europeus de leitura. 

O Conselho Consultivo Cultural 
dá as boas-vindas à Polónia  

Igreja São José, Cracóvia, Polônia  

https://www.youtube.com/watch?v=66y49BnxLfQ
https://www.youtube.com/watch?v=66y49BnxLfQ
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Estimulando a Revelação 
nas Filipinas 

Por Belen Asidao, Illinois, 

Estados Unidos 

 

Nota do Editor: Os Asidaos 

começaram seu programa de 

alcance pessoal nas Filipinas 

em 2014. A Urantia Foundation 

apoiou seus esforços através da 

doação de centenas de Urantia 

Books. Graças ao serviço 

generoso e altruísta de Eugene 

e Belen, o número de leitores 

locais cresceu constantemente 

e a equipe de tradução filipina 

está fazendo grandes 

progressos. 

 

Depois de dois anos e meio em 

quarentena, meu marido Eugene 

e eu oramos para que a 

epidemia de COVID acabasse. 

Ansiávamos pelo dia em que os 

grupos de estudo de O Livro de 

Urântia pudessem mais uma vez 

se encontrar face a face. Acima 

de tudo, estávamos ansiosos 

para voltar ao nosso país de 

origem, as Filipinas, para 

podermos continuar o trabalho 

de divulgação iniciado há quase 

uma década. 

 

Meses antes de a pandemia 

diminuir, pedimos com otimismo 

à Fundação Urântia cópias 

adicionais de O Livro de Urântia. 

Enquanto a remessa de livros 

costumava levar de dois a três 

meses para chegar às Filipinas, 

a última remessa levava quase 

um ano para chegar ao destino. 

Mas os livros finalmente 

chegaram, e nós também. 

 

Desde 2014, havíamos viajado 

por quase todo o país, doando 

os Livros de Urântia para 

bibliotecas públicas de 

universidades, faculdades, 

escolas técnicas e até mesmo 

um resort. No entanto, neste 

arquipélago de 7.100 ilhas, 

centenas de bibliotecas ainda 

careciam de um exemplar. 

Tendo recentemente nos sentido 

à vontade para viajar 

novamente, resolvemos 

continuar nosso trabalho de 

divulgação para bibliotecas que 

não havíamos visitado antes. 

Tenho o prazer de informar que 

nos últimos três meses, mais de 

100 livros foram colocados 

nestas prateleiras. 

 

Também recebemos muitos 

pedidos de livros durante nossa 

festa de aniversário de Jesus em 

agosto, onde cerca de 50 

participantes se reuniram. Esses 

livros vão para novos leitores, 

que avidamente se juntam a 

grupos de estudo locais. O zoom 

é uma alternativa para quem 

mora longe. 

 

Enquanto muitos desses leitores 

começam com a Parte IV, “A 

Vida e os Ensinamentos de 

Jesus”, outros leem 

sequencialmente do Documento 

1. Que alegria ver almas afins 

ansiando pela verdade revelada! 

Digno de nota é o interesse dos 

jovens, alguns a partir dos 14 

anos, que frequentam grupos de 

estudos por escolha própria. 

Para alegria dos pais, as 

crianças entram para 

cumprimentar e mostrar os 

trabalhos escolares enquanto os 

adultos estudam. 

 

Desde nossa última visita em 

2019, também houve progresso 

no trabalho de tradução de O 

Livro de Urântia para o filipino. 

Após a conferência nacional em 

novembro daquele ano, a equipe 

de tradução se reuniu e chegou 

a um acordo sobre o difícil 

trabalho de levar os 

ensinamentos espirituais da 

revelação para as Filipinas. 

Primeiro, cada tradutor 

concordou em passar dois anos 

inteiros lendo o livro antes de 

embarcar em seu trabalho de 

amor. Eles juraram tolerância 

para com os pontos de vista de 

todos os outros membros da 

equipe, juntamente com a 

humildade de buscar conselhos 

e orientações sobre passagens 

que não são bem 

compreendidas. 

 

A equipe também concordou em 

estabelecer diretrizes práticas 

sobre a frequência e a duração 

Junto com Belen, a equipe de tradução filipina  

das reuniões. Por exemplo, a 

equipe se reúne três a quatro 

vezes por semana no Zoom, 

durante três a quatro horas por 

dia. Quanto mais o grupo se 

reunir, melhor e mais rápido 

será o progresso. Quando 

ocorrem quedas de energia, 

cada membro ajusta e 

compensa as horas perdidas. A 

confidencialidade é observada 

entre os membros da equipe, 

que se abstêm de discutir os 

detalhes com os indagadores. E 

cada sessão começa com 

orações por orientação 

espiritual. 

 

Alejandro Bancairen Raquel Aguilar 

Eugene Asidao Georcynth Peattie Sunga 
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Mais importante ainda, há 

unidade no espírito. Deus dá a 

cada um de nós uma 

personalidade única, e cada um 

de nós é habitado por um 

fragmento do Pai. Como Jesus 

disse: “quando foi que eu 

ensinei a vós que devêsseis ver 

tudo do mesmo modo? ...Vós 

não tendes que ver de um modo 

igual, nem tendes de sentir do 

mesmo modo, nem mesmo 

pensar da mesma maneira, para 

serdes espiritualmente iguais.” 

141:5.1 (1591.6) 

 

Sim, trabalho em equipe é o que 

os reveladores querem de nós, 

mortais! Embora o software de 

tradução seja útil, os tradutores 

conferem a alma e a 

profundidade do significado ao 

trabalho dos reveladores 

celestiais. Camada por camada, 

Nossa estante de O Livro de Urântia na 
Feira do Livro de Cali-Colômbia  

 

Nota do Editor: A Urantia 

Foundation valoriza a 

importância de participar de 

feiras de livros para promover 

sua missão de semear O Livro 

de Urântia e seus ensinamentos 

globalmente. Como parte do 

programa de extensão, doamos 

100 exemplares de El Libro de 

Urantia para a Cali Association 

Colombia. Obrigado a todos os 

voluntários que dedicaram seu 

tempo compartilhando os 

ensinamentos nesta feira! 

 

Que experiência maravilhosa foi 

para o nosso grupo de 

voluntários hospedar um 

estande na La Feria 

Internacional del Libro de Cali, a 

sétima feira internacional de 

livros realizada em Cali, 

Colômbia, em outubro passado! 

Com público recorde, 420 mil 

pessoas percorreram os 

corredores e compraram 247 

mil livros. 

 

Foi a nossa quarta vez nesta 

feira de livros e nosso espaço 

parecia mágico. Cheios de amor 

por essa revelação, todos fomos 

movidos a participar e 

compartilhar com outras 

pessoas esses ensinamentos 

transformadores. 

 

Para atrair o interesse, nosso 

estande tinha pôsteres do 

universo mestre e do caminho 

da ascensão, a bandeira de 

Nebadon e, claro, muitas cópias 

de El Libro de Urantia que a 

Urantia Foundation forneceu. 

 

Distribuímos um folheto com 

uma imagem do livro, uma 

mensagem orientadora e um 

código QR com endereços de e-

mail para que as pessoas 

possam se conectar conosco no 

futuro. Além disso, organizamos 

um workshop, “De Urântia ao 

Paraíso”. 

 

Nossos voluntários 

demonstraram seu grande 

entusiasmo ao se comunicarem 

pessoalmente com os visitantes 

de nosso estande. Mais de 

4.000 pessoas mostraram 

interesse em saber mais sobre 

El Libro de Urantia. Vendemos 

64 livros e estamos 

entusiasmados porque a 

mensagem da revelação está 

alcançando mais pessoas! 

 

Acreditamos que as feiras de 

livros são eventos importantes 

para os leitores participarem e 

visitarem estandes. Os 

buscadores da verdade 

certamente comparecerão a 

essas feiras, por isso é a 

oportunidade perfeita para 

apresentar o livro e permitir que 

encontrem a quinta revelação 

de uma época. 

à medida que buscamos o 

melhor e o mais elevado de 

cada significado do inglês para o 

filipino, fomos enriquecidos 

espiritualmente em corpo, 

mente e espírito. 

 

A partir de agora, os 

Documentos 1 a 36 foram 

traduzidos e enviados à Urantia 

Foundation. Agradecemos todos 

os doadores que apoiam a 

propagação da quinta revelação 

de época nas Filipinas: “A vida 

não é senão um dia de 

trabalho... O ato é nosso; as 

consequências são de Deus”. 

48:7.13 (556.13) 

 

Por favor, ore por nós enquanto 

continuamos com este profundo 

empreendimento espiritual. 
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Terceira Conferência Européia de 
Leitores de O Livro de Urântia—

Superando o Materialismo e 
Iluminando a Europa  

Por Olga López Molina, 

curadora, Urantia Foundation, 

Vilanova i la Geltrú, Espanha 

 

A Terceira Conferência Européia 

de Leitores de O Livro de Urântia 

foi realizada de 20 a 23 de 

outubro de 2022. Quase 70 

leitores se reuniram, da Europa 

e do resto do mundo. Eles 

vieram de lugares tão distantes 

quanto a Geórgia, na Europa 

Oriental, os Estados Unidos e a 

Argentina, nas Américas. O local 

da conferência foi o Sol 

Torremolinos—Don Pablo Hotel 

em Málaga, Espanha. Com 

temperaturas quase de verão, 

pudemos aproveitar não só o 

clima, mas também a boa 

companhia dos leitores e as 

atividades relacionadas ao tema 

da conferência–autodomínio. 

 

A conferência tinha um foco 

prático para que os 

participantes voltassem para 

casa com novas ideias e 

ferramentas para melhorar a 

arte do autodomínio à luz dos 

ensinamentos de O Livro de 

Urântia. Foram oferecidas dois 

grupos, em inglês e espanhol, 

com oficinas separadas, mas 

sempre focadas no autodomínio. 

Como os grupos se 

desenvolveram de forma 

independente, as abordagens 

foram diferentes, mas 

igualmente enriquecedoras. 

Também houve atividades 

conjuntas que mantiveram a 

coesão dos participantes graças 

aos serviços de tradução. 

 

Como esta foi a primeira 

conferência internacional 

presencial desde o início da 

pandemia, todos estavam 

ansiosos para se encontrar 

pessoalmente novamente e 

colocar o papo em dia. Por esta 

razão, os organizadores (a quem 

agradeço pelo árduo trabalho) 

quiseram incentivar as 

interações sociais incluindo 

duas excursões no programa. 

 

Na manhã de sexta-feira, 

visitamos os Dolmens de 

Antequera, um patrimônio 

mundial com monumentos 

megalíticos mais antigos que 

Stonehenge e as pirâmides do 

Egito. No sábado à noite, 

caminhamos pela cidade de 

Málaga acompanhados por um 

guia que repassou a história 

milenar da cidade, fundada 

pelos fenícios. Ouvimos 

anedotas sobre várias regiões e 

o caráter da população local. 

Depois jantamos em um 

restaurante localizado em uma 

das praias de Málaga. 

 

Esta foi minha primeira 

conferência como curador da 

Urantia Foundation, e gostei de 

conhecer novos leitores e 

cultivar velhas amizades. Passei 

um tempo ouvindo atentamente 

e tentando olhar além do 

programa de atividades para 

avaliar a saúde da comunidade 

de Urantia na Europa. Devo dizer 

que o desenvolvimento da 

comunidade de leitores neste 

continente continua em ritmo 

acelerado. 

 

Existem líderes capazes que 

trabalham incansavelmente 

para manter a comunidade 

coesa. Também vi que as 

apresentações e oficinas 

evoluíram: o formato se 

diversificou; o conteúdo se 

aprofundou; a participação dos 

leitores é mais procurada. Acima 

de tudo, há mais foco na 

aplicação dos ensinamentos em 

nossa vida diária. 

 

Por todas as razões acima, 

estou certo de que um marco foi 

alcançado no desenvolvimento 

da comunidade europeia de 

leitura. Apesar de estarem 

espalhados por muitos países e 

falarem línguas diferentes, os 

leitores europeus criaram um 

espaço comum a partir do qual 

construíram uma rede de apoio 

para superar o materialismo e 

iluminar a Europa. 
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Pela Equipe de Resposta a 

Investigações de Prisioneiros 

(Prisoner Inquiry Response 

Team - PIRT), um programa da 

Urantia Association International 

 

Nota do Editor: No ano passado, 

o News Online apresentou uma 

série de artigos de indivíduos 

que escrevem sobre como 

compartilham O Livro de Urântia 

e seus ensinamentos com 

outras pessoas. Agora mudamos 

nosso foco para grupos de 

extensão, que compartilham 

coletivamente o livro e seus 

ensinamentos. Esperamos que 

suas histórias o inspirem! 

 

A Equipe de Resposta a 

Investigações de Prisioneiros 

(PIRT) é o mais antigo projeto de 

disseminação do Livro de 

Urântia na história da Urantia 

Association International. Sua 

origem é ainda mais antiga. 

Antes da existência do PIRT, um 

número notável de cartas de 

detentos começou a chegar à 

Urantia Foundation após a 

semeadura de 300 cópias de O 

Livro de Urântia nas bibliotecas 

da prisão por Liz Cratty em 

2000. As cartas e os pedidos de 

livros eram tratados pelo 

Departamento de Serviços ao 

Leitor da Fundação. Como o 

número de cartas aumentava, 

solicitou-se a ajuda da 

Associação. Desenvolveu-se 

uma equipe de serviço dedicada 

a fornecer os Livros de Urântia a 

leitores e buscadores 

encarcerados, e o PIRT tornou-

se um programa oficial da 

Associação. 

 

O PIRT responde a cada carta 

enviada por um recluso, e os 

livros são enviados a todos os 

que o solicitam. Um voluntário 

gerencia o envio de 20 a 40 

livros todos os meses, inclusive 

para bibliotecas prisionais e 

capelães que ouvem dos 

detentos sobre O Livro de 

Urântia. Agradecemos à Urantia 

Foundation por nos fornecer 

seus livros devolvidos e por 

oferecer um bom desconto em 

novos livros. 

 

Uma vez que os internos não 

têm permissão para acessar a 

Internet para pesquisar e se 

conectar com grupos, o PIRT é 

seu contato principal para 

apoiar seus estudos de O Livro 

de Urântia. Tentamos responder 

a perguntas sobre os 

ensinamentos e enviamos todos 

os materiais que podemos, que 

eles geralmente compartilham 

com seus companheiros e 

familiares. Também os 

apoiamos em seus grupos de 

estudo liderados por 

presidiários. 

 

Todos os que participaram e 

contribuíram para este serviço 

ao longo de sua história sentem-

se abençoados por terem 

ajudado os buscadores da 

verdade a descobrir os 

benefícios da religião revelada. A 

seguir estão algumas palavras 

pessoais sobre nosso serviço de 

um interno e de voluntários 

atuais que compartilham O Livro 

de Urântia com nossos irmãos 

que vivem em alguns dos cantos 

mais escuros de Urântia–as 

prisões. 

 

De um preso nos EUA 

 

“Obrigado por entrar em contato 

comigo. É bom saber que estou 

recebendo respostas ao meu 

apelo interior para saber a 

verdade da minha existência e 

qual é o meu destino. Recebi 

uma cópia de O Livro de Urântia 

e estou encontrando paz de 

espírito sabendo quanta ajuda 

celestial é colocada diante de 

mim, especialmente quando se 

trata de saber que tenho um 

fragmento de Deus vivendo em 

minha mente. Verdadeiramente 

todos nós somos abençoados. 

Minha vida agora é vista através 

dos olhos espirituais. Vejo agora 

que estou nas margens de uma 

vasta oportunidade de 

experimentar a mim mesmo 

encontrando Deus. Entendo 

minha parte neste jogo universal 

e estou disposto a fazer a 

vontade de Deus. Começa 

comigo levando os outros à 

verdade, liderando pelo 

exemplo. Não sou apenas um 

buscador da verdade, mas 

desejo que os outros encontrem 

Deus interiormente. Quero 

agradecer a você–e a todos que 

estão ajudando nessa missão 

de cuidar dos presos–por me 

guiar e abrir as portas para o 

meu destino.” 

 

De um Voluntário do PIRT: 

Seguindo os Ensinamentos de 

Jesus 

 

“Um amigo me ajudou a ficar 

mais consciente do 

ensinamento de Jesus 

afirmando que todas as pessoas 

são filhas de Deus, incluindo 

indivíduos encarcerados. Ajudar 

os presos a perceberem que 

estão incluídos, ajudando-os a 

escolher valores espirituais é 

um papel que posso facilmente 

aceitar. O Livro de Urântia os 

ajuda a ver que são realmente 

conhecidos no Alto e amados, 

valorizados. Ajudá-los a escolher 

os ensinamentos de O Livro de 

Urântia faz parte da 

recomendação de Jesus de 

‘...ide ao mundo proclamar esse 

Compartilhando O Livro de Urântia  
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evangelho a todas as nações, a 

todo homem, mulher e criança’”. 

165:6.3 (1824.6) 

 

De um Voluntário do PIRT: 

Cartas de Leitores Espanhóis 

 

“Eu respondo ao correio do 

prisioneiro que escreve em 

espanhol, solicitando El Libro de 

Urantia. A maioria das cartas 

que recebo é de presidiários que 

ouviram falar do livro de boca 

em boca de outro amigo na 

prisão. Às vezes, há uma pessoa 

bilíngue que tem uma cópia do 

livro em inglês e traduz para os 

internos que falam espanhol, 

até que finalmente alguém 

escreve perguntando se temos o 

livro em espanhol. É realmente 

um prazer responder às suas 

cartas, e gosto de enviar 

algumas páginas impressas do 

El Libro sempre que escrevo. 

Espero que isso os prepare com 

um pouco de entusiasmo para 

ler o livro quando ele chegar. 

Também dá a eles algo que eles 

podem compartilhar facilmente 

com os amigos.” 

 

De um Voluntário do PIRT: Mota 

Morancial 

 

“Não havia me ocorrido, quando 

me juntei ao PIRT em sua 

formação há 17 anos, que nosso 

grupo estaria participando da 

realização de um ensinamento 

da mota moroncial. Mas aqui 

está: 

 

“O conhecimento é adquirido 

apenas pelo compartilhamento; 

ele é salvaguardado pela 

sabedoria e socializado pelo 

amor”. 48:7.28 (557.12) 

 

“Eu vou te dizer isso: os presos 

podem fazer perguntas difíceis! 

Este, por exemplo: ‘Depois de ler 

“Governo em um planeta 

vizinho” sobre como lidar com o 

crime, sentenciar à prisão 

perpétua em colônias de 

detenção aqueles que se 

acredita serem criminosos em 

potencial é marcado como uma 

era positiva da lei. O que isso 

significa?' 

 

“Aqui é onde o conhecimento 

‘protegido pela sabedoria’ desta 

citação mota entra em jogo. 

 

“Sabedoria para atender à 

completa satisfação do aluno e 

de forma a garantir seu estudo 

contínuo com a revelação. 

 

“Nosso trabalho com os presos 

tornou-se um ministério de mão 

dupla. Transmitimos consciência 

uns aos outros; o professor se 

torna o aluno e o aluno se torna 

o professor. Todos os aspectos 

dessa citação da mota 

moroncial estão incorporados 

em nosso trabalho com os 

internos. É realmente um 

trabalho de amor.” 

 

Você Está Convidado 

 

Encorajamos os leitores a 

perguntar sobre as formas de 

participar. Talvez ministrar 

pessoalmente na prisão, 

responder cartas ou iniciar uma 

equipe PIRT local. Ao longo dos 

anos, aprendemos 

coletivamente muito sobre 

grupos de estudo prisionais 

liderados por leitores e serviço 

internacional, inclusive de um 

grupo na Finlândia que 

encontrou problemas em seu 

esforço de colocação de livros 

na biblioteca prisional e de 

nosso primeiro diretor 

internacional do PIRT, Chris 

Gravel no Canadá. 

 

Contato: Myra Hight, Chefe PIRT, 

my@mtn-rose.com 

O que O Livro de Urântia  s ignif ica para mim  

Por Obol Sunday Jimmy, 

Kampala, Uganda 

 

Em minha busca para saber por 

que Melquisedeque foi 

mencionado apenas três vezes 

na Bíblia durante minha aula de 

confirmação, meu professor não 

conseguiu me dar uma resposta 

lógica. Em vez disso, disseram-

me que eu era muito jovem para 

entender certos elementos da 

Bíblia. Eu fui desafiador e fui 

direto ao pároco para obter 

respostas. Ele me disse que até 

que alguém estude teologia, é 

difícil compreender alguns 

versículos bíblicos. 

 

Senti-me ridicularizado pela 

sugestão de que o 

conhecimento espiritual era o 

domínio daqueles iniciados nos 

dogmas religiosos. Eu protestei 

saindo da classe de 

confirmação. (Até hoje não me 

curvo a doutrinas religiosas.) 

Procurei então a opinião de meu 

amigo de infância Khatukhira 

Bernard. Ele disse que não sabia 

responder a essa pergunta, mas 

me levou à casa de seus pais, 

onde me entregou O Livro de 

Urântia. 

 

Lembro-me da data em que o 

livro falou pela primeira vez em 

minha mente consciente: 9 de 

outubro de 1998. Eu estava com 

o livro há sete dias quando 

finalmente o abri. O primeiro 

parágrafo do Prefácio é em si 

uma revelação que leva o leitor 

ao mais alto e abstrato nível de 

discussão sobre Deus, muito 

além do histórico cultural ou das 

práticas de adoração. 

 

Infelizmente, a religião 

abraâmica criou tanta confusão, 

afirmando que Deus só pode ser 

entendido por meio da fé 

abraâmica-caso contrário, a 

pessoa é vista como pagã. O 

resultado é separar o homem de 

Deus ao exigir uma perspectiva 

estranha às pessoas em tantas 

culturas. 

 

Não há palavras maiores ou 

mais mágicas a serem 

encontradas nesses livros 

religiosos abraâmicos do que as 

declarações de O Livro de 

Urântia sobre Deus. Mesmo a 

Parte IV sobre a vida e os 

ensinamentos de Jesus não 

pode ser realmente 

compreendida, a menos que o 

leitor tenha superado a “pobreza 

conceitual” que lhes causou 

“...grande confusão a respeito 

do significado de termos como 

Deus, divindade e deidade”. 

0:0.1 (1.1) 

 

O Livro de Urântia removeu o 

véu que cobria minha mente 

Pintura de Reinaldo Dennes, Texas  

mailto:my@mtn-rose.com
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então, permitindo-me uma 

compreensão de Deus—primeiro 

o Deus interior, depois o Deus 

exterior e finalmente o Deus na 

diversidade além da 

personificação religiosa. O 

Espírito da Verdade me guiou na 

busca da verdade cujas 

revelações vieram através dos 

diferentes seres celestiais, ao 

invés de serem transmitidas 

pela tradição oral onde os 

significados foram alterados e 

perdidos. Essas novas 

revelações servem ao propósito 

mais elevado da verdade de 

assegurar a realização da 

irmandade do homem e da 

Paternidade de Deus entre os 

mortais de Urantia. 

 

Aqui está uma história que pode 

ajudar a explicar o que o livro 

significa para mim 

pessoalmente. Quando eu era 

uma criança de cerca de seis 

anos, eu morava com minha 

madrasta. Acontece que uma 

vez, quando minha mãe me 

visitou, roubei algum dinheiro 

dela, algo que nunca tinha feito 

antes. Aconteceu porque eu 

tinha ciúmes da vida dos meus 

colegas. Gastei um pouco e 

voltei para casa. Ela checou meu 

bolso e encontrou o troco. 

Depois que ela teve comigo uma 

conversa dura, fiquei sozinho e 

ouvi uma voz me falar, dizendo 

“vá se desculpar com ela e 

devolva o dinheiro restante”. 

Atendi a voz e senti um peso sair 

dos meus ombros, quando 

minha mãe disse: “não é sua 

culpa, filho!” 

 

Então, o que O Livro de Urântia 

significa para mim? A chave é o 

Ajustador do Pensamento, cuja 

liderança acredito ter 

experimentado quando criança, 

mostrando-me como a escolha 

do livre arbítrio é útil quando a 

pessoa se sintoniza com a voz 

do Ajustador, que é a ponte 

entre o Pai Universal e a mente 

do mortal imperfeito. 

 

No Documento 2, um 

Conselheiro Divino nos diz que 

“A misericórdia divina 

representa uma técnica 

equânime de ajustamento entre 

os níveis de perfeição e 

imperfeição do universo”. 2:4.5 

(38.5) E também lemos na 

mesma seção que “A 

misericórdia é simplesmente a 

justiça temperada por aquela 

sabedoria que surge da 

perfeição do conhecimento e 

que advém do reconhecimento 

pleno da fraqueza natural e das 

limitações ambientais, das 

criaturas finitas”. 2:4:1 (38.1) 

Este ministério de misericórdia 

não transmite diretamente a 

realização da perfeição do amor 

divino, mas isso me foi revelado 

mais tarde, quando passei a 

apreciar a intervenção da 

misericórdia divina. 

 

Que perspectivas vejo para 

compartilhar esta revelação com 

outras pessoas? No final, a 

ambigüidade do conceito de 

Deus só pode ser apreciada 

quando os significados das 

divindades culturais locais são 

adotados no aproveitamento da 

diversidade da humanidade. 

Para atender a essa 

necessidade, posso vislumbrar 

um futuro no qual Uganda, já no 

coração da África, pode se 

tornar um centro para a 

revelação do Livro de Urântia na 

África, um lugar para ancorar o 

movimento global do Livro de 

Urântia para a realização da 

fraternidade do homem e a 

Paternidade de Deus. 

Anúncios 

Tradução Farsi 

 
Temos o prazer de anunciar que uma 

atualização da tradução farsi está agora 
disponível online em urantia.org/fa. 

Vários novos Documentos foram 
adicionados.  

 

Nossa equipe farsi adoraria receber 
feedback sobre este trabalho, portanto, 
envie seus comentários para Tamara 
Strumfeld em tamara@urantia.org.  

 

Obrigada!  

https://www.urantia.org/fa
mailto:tamara@urantia.org
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Programa de Subsídios da Mustard Seed 
 

O Programa de Subsídios da Mustard Seed da 
Urantia Foundation foi lançado em 15 de novembro. 

Este programa de doações foi estabelecido para 
fornecer assistência financeira a projetos 

qualificados que apóiam a confiança e a missão da 
Fundação de semear O Livro de Urântia e seus 

ensinamentos globalmente. A chamada de propostas 
vai até o dia 15 de janeiro. Se você tem um projeto e 

deseja se candidatar a uma bolsa, clique aqui para 
saber mais sobre o programa. 

 

https://www.urantia.org/pt/fundacao-urantia/programa-de-fomento-da-mustard-seed  

A exultação, que esse 
espírito traz ao ser 

efundido, e, quando é 
experimentado 

conscientemente na 
vida humana, é um 
tônico para a saúde, 
um estímulo para a 

mente e uma energia 
infalível para a alma.  

 

~ O Livro de Urântia, 
194:3:19 (2065.7) 

https://www.urantia.org/pt/fundacao-urantia/programa-de-fomento-da-mustard-seed

