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Caros estudantes da Escola 
pela Internet de O Livro de 
Urântia,

Esperamos que suas férias tenham sido rejuvenescedoras e edificantes. 
Agora é momento de sua decisão de se matricular em um dos cursos 
da UBIS, a Escola pela Internet de Estudo de O Livro de Urântia.  

Você encontrará uma lista de cursos, no fim deste Informativo, bem como 
algumas informações úteis. Como também, a Pam Maunakea, uma das 
instrutoras-facilitadoras (P/F) da UBIS e membro da Diretoria da UBIS, 
escreveu um artigo compartilhando sua experiência como instrutora (P/F).  
Ela descreve suas perspectivas de desenvolver um curso da UBIS incluindo 
a utilização da taxonomia (sistema de classificar) de Bloom, e ela compartilha 
os benefícios pessoais que ela recebeu enquanto instrutora-facilitadora de um 
curso de dez semanas.  Esperamos que isso inspirará mais estudantes a se 
tornarem instrutores (P/F) e assim atender à comunidade.

Neste Boletim
Informativo

Nesse Setembro temos o prazer de 
anunciar que os cursos da UBIS 
serão oferecidos também para os 
estudantes de O Livro de Urântia 
que falam Português.  O gerenciador 
de nosso website, com a ajuda 
de tradutores voluntários para o 
Português, trabalhou diligentemente 
para que isso pudesse acontecer.  
Contudo necessitaremos de mais 
voluntários para ajudarem a 
desenvolver essa seção da UBIS em 
Português.  O número dos cursos 
em Português, por trimestre, deverá 
crescer à medida que estudantes que 
falem Português se voluntariem a 
ser instrutores-facilitadores (P/F).  

Para maiores detalhes entre em 
contato com a Fundação Urântia 
com joanne@urantia.org.

As matrículas para o trimestre de 

setembro terão início na segunda-
feira 7 de setembro e continuarão 
até domingo 20 de setembro 2015.

A UBIS é um serviço gratuito da 
Fundação Urântia e se dedica à 
promoção e apoio ao estudo de 
primeira mão de O Livro de Urântia 
de uma maneira amigável, não 
invasiva e não imperativa.

A equipe da UBIS apoia com 
ênfase o voluntariado como uma 
oportunidade de serviço altruísta.  
Para que a UBIS possa funcionar de 
maneira eficiente e eficaz ela precisa 
contar com voluntários confiáveis e 
responsáveis.

Nós, da equipe da UBIS, esperamos 
que você tenha apreciado ler esse 
informativo.

Georges Michelson-Dupont 
Diretor da UBIS
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Pedagogia (continuação da página 3)

Noticiário da ELUI 
Algumas Palavras Sobre a Pedagogia da ELUI (UBIS) 

Na introdução do Documento 106, um Melquizedeque de Nébadon 
escreve: 

“A orientação terrestre do homem, o seu discernimento 
cósmico e o seu direcionamento espiritual, todos se elevam 
mais por meio de uma compreensão melhor das realidades 
do universo e suas técnicas de interassociação, integração e 
unificação.” 106:0.1

O objetivo dos reveladores é claramente convidar ao estudo de O 
Livro de Urântia a fim de “expandir a consciência cósmica e elevar 
a percepção espiritual... de todos os mortais que possam  ler estes 

documentos.” 0:0.2-3. Uma grande parte da revelação que trata com a 
cosmologia não é inspirada. Baseia-se em fatos históricos ou revelados, 
e é exposta ao nosso entendimento com o propósito de ajudar-nos a 
encontrar o nosso lugar no universo e a progredir espiritualmente como 
verdadeiros e iluminados filhos de Deus. 

O Desafio para a ELUI
Não é apropriado para a ELUI interferir na religião ativa e viva, que é a 
experiência pessoal do homem com as realidades espirituais, e fornecer 
uma interpretação oficial dos ensinamentos e doutrinas de O Livro de 
Urântia. Ao mesmo tempo, como podemos ajudar os leitores no estudo 
de O Livro de Urântia sem ficarmos, de uma certa forma, envolvidos na 
religião de um aluno?
Este é o desafio que a ELUI enfrenta na preparação de um ambiente 
para os alunos viverem uma experiência em primeira-mão com os 
Documentos de O Livro de Urântia.

A ELUI pretende acompanhar o leitor na expansão de sua mente 
dinâmica, disponibilizando uma estrutura completa, oferecendo uma 
ferramenta (o site da ELUI), o material de estudo (os Documentos 
de O Livro de Urântia), apoio e orientação (professores / facilitadores e 
mentores), pedagogia (perguntas e respostas), um programa progressivo 
(currículo), e um diálogo interativo com outros leitores (discussão e 
compartilhamento).  

O Que Significa Pedagogia de Qestionamento e 
Compartilhamento?

A implementação pedagógica da ELUI é sobre Jesus, baseando-se no 
questionamento e no compartilhamento de forma não-invasiva, não-
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Noticiário da ELUI 
coerciva, não-destrutiva e não-interpretativa. Ela não força ou controla 
a mente, mas sim incentiva o estudo pessoal e a pesquisa, e abre novos 
campos de exploração. Ela respeita as pessoas e seu livre-arbítrio. 
O professor / facilitador (P/F) oferece um tema de estudo e constrói 
uma sequência lógica e organizada de perguntas relacionadas ao tema, e 
sugere a leitura de seções apropriadas de O Livro de Urântia onde se podem 
encontrar os ensinamentos específicos, o que guiará os alunos às suas 
respostas.

 A leitura desses parágrafos selecionados reforça os ensinamentos 
reveladores dos autores, com o fim de ampliar o quadro mental e 
capacitar o aluno a encontrar por si mesmo o verdadeiro significado e os 
valores revelados. O P/F permite que as palavras dos reveladores falem 
por si mesmas. Se, em seu princípio, a pedagogia sobre Jesus se parece 
com a maiêutica de Sócrates, ela de fato difere grandemente da natureza 
do assunto e o objetivo. (Publicaremos um artigo sobre esse assunto em 
um noticiário futuro). 

A Dinâmica do Questionamento e Compartilhamento
A educação clássica leva os alunos à escuta e memorização passivas. 
O fazer perguntas transforma o ouvinte em um pesquisador ativo cujo 
envolvimento com as leituras favorece a eclosão de novas verdades na 
consciência do aluno, tornando-se, assim, sua propriedade. O questiona-
mento envolve a mente e alimenta a memória. O compartilhar dessas 
novas verdades torna-se uma experiência mental vibrante e dinâmica, o 

que convida os alunos a viver o que 
foi descoberto. Compartilhando 
com outros buscadores da verdade, 
leva a mais objetividade, inspira 
as almas dos participantes, e 
contribui para o progresso de cada 
um, e ao mesmo tempo beneficia 
o grupo. O compartilhamento 
incentiva a apreciação pelas outras 
pessoas, como também o servir a 
elas, e nutre uma fé inspiradora e 
comunicativa.

A Arte de Questionar e 
Compartilhar

Um curso na ELUI baseia-se em 
dois fatores: 
Uma metodologia de educação 

Foto cedida por shutterstock.com.

A Escola de Estudo de O Livro de 
Urântia pela Internet (UBIS) faz parte 
da Fundação Urântia, uma associação 
educacional, sem fins lucrativos.

Nós não somos uma igreja, nem uma 
religião organizada, e nem é essa a 

nossa intenção.  A UBIS não expressa 
opiniões, nem toma posição em assuntos 
políticos, sociais ou econômicos.  Nós 
damos boas vindas a pessoas de todas as 
fés, raças e nacionalidades que estejam 
buscando a confraternização espiritual. 
Vemos a verdadeira religião como a 
experiência espiritual pessoal de cada 
indivíduo.  Essa escola, baseada na 
internet, é um empreendimento grupal de 
pessoas inspiradas nos ensinamentos de 
O Livro de Urântia.  Nós desejamos 
cooperar com todos os religiosos para 
empreender o avanço espiritual, social e 
moral do nosso mundo.

Conquanto as crenças dos povos possam 
diferir, a nossa fé e destino são os 
mesmos, pois somos todos filhos de Deus.

A nossa busca transcende a mera 
uniformidade religiosa, nós lutamos pela 
unidade espiritual. 

Junte se a nós!  

Nós não somos uma 
igreja nem uma religião 

organizada....

Photo courtesy of shutterstock.com.
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Criamos A Escola do Livro de Urântia na Internet, que agora existe com o fim 
de ajudar alunos do mundo inteiro a juntos estudarem O Livro de Urântia, livre das 

limitações de distância, horários, e presença física.

“...transforma o ouvinte 

em um pesquisador 

ativo”

generalizada (por exemplo, 
a Taxonomia de Bloom) e 
uma seleção de perguntas que 
requerem do P/F ter um bom 
domínio coerente da cosmologia 
e teologia de O Livro de Urântia, e 
uma experiência realística com os 
ensinamentos. O P/F desenvolverá 
um plano de estudo e criará um 
conjunto lógico e progressivo de 
perguntas relacionadas ao tema, 
para estimular a reflexão do aluno. 
As respostas surgirão durante a 
leitura dos parágrafos selecionados 
em relação à experiência e 
expectativas do aluno. Durante 
os períodos de compartilhamento 
com os alunos, as intervenções do 
P/F devem apoiar as discussões, 
incentivar o compartilhar de 
experiências espirituais, e inspirar 
o desejo de viver de acordo com os 
valores recém-descobertos. 

O valor da ELUI
O mundo da educação está 
mudando rapidamente e o 
aprendizado à distância está se 
tornando um modo incontestável 
no ensino de O Livro de Urântia. As 
aulas online da ELUI eliminam o 
tempo e 
distâncias, permitindo que os 
alunos de todas as partes do 
mundo apreciem o estudo e o 
compartilhamento do Livro de 
Urântia, especialmente para leitores 
isolados. 

A cada trimestre a ELUI recebe 
comentários de satisfação cheios 
de entusiasmo e gratidão, o que 
é considerado uma validação da 

importância da escola.

Por não haver nenhuma interação 
face a face entre professores da 
ELUI e alunos de O Livro de Urântia, 
pode-se pensar que as aulas virtuais 
são impessoais e, portanto, o sabor 
de fraternidade e espiritualidade 
não existe. Lembremo-nos que o 
circuito de persona lidade opera 
bem além do nível físico da 
visão e da voz. Um Conselheiro 
Divino afirma: “Qualquer 
pessoa, humana ou divina, pode 
ser conhecida e compreendida 
independentemente das reações 
exteriores ou da presença material 

dessa pessoa.” 1:6.4 Na verdade, 
a experiência demonstra que não 
temos a necessidade de VER 
os autores da revelação ou os 
participantes de uma classe virtual 
para desfrutarmos de intimidade 
intelectual, comunhão de espírito, 
e comunhão cósmica com eles. 
Lendo e compartilhando a 
experiência espiritual pessoal com 
outros é inspirador, e fico sempre 
emocionado diante do desejo em 
comum, de todos os participantes, 
de compreender Deus, amar a 
Deus e buscar a vontade de Deus.

As Reações ao 
Questionamento e 
Compartilhamento

Essa pedagogia de questionamento 

e compartilhamento promove 
a atividade do Ajustador de 
Pensamento e do Espírito da 
Verdade no processo de evolução/
revelação da mente humana. 
196:3.15 O questionamento gera 
uma tensão entre a mente em 
busca da verdade e o fragmento 
divino revelador da verdade. 
Esta tensão é resolvida pelo 
surgimento de novas perspectivas, 
o aumento da compreensão 
das realidades universais que, 
por sua vez, melhoram a vida 
humana e renovam o desejo de 
viver os valores eternos em uma 
experiência crescente com as 
realidades espirituais. 

O questionamento tem algo em 
comum com a adoração: ele 
busca uma melhor compreensão 
da vontade de Deus. É uma 
experiência que associa quatro 
níveis de realidade: mental, 
moroncial (alma), espiritual 
(Ajustador do Pensa mento), 
e personalidade. No entanto, 
devemos ter em mente o seguinte 
conselho:  “Pedi e recebereis. 
Deveríeis lembrar-vos, todavia, 
que sois criaturas que progredis no 
tempo e no espaço e que, portanto, 
necessitais contar constantemente 
com o fator tempo-espacial na 
experiência da vossa recepção 
pessoal das plenas respostas às 
vossas múltiplas preces e pedidos.” 
168:4.13

Conclusão

Assim como os reveladores, 
estamos humildemente cientes da 
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Clique Aqui 
para mais informação sobre a 

ELUI

PARA O SEU CONHECIMENTO* 
*Todas as datas e horas estão sujeitas a mudanças. Favor verificar nosso site
para as informações mais recentes sobre a matrícula

“A lei do universo é: Pedi 
e recebereis; buscai e 

encontrareis.” Será que 
você percebe o significado 

dessa afirmação?

http://ubis.urantia.org/moodle/

Foto cedida por IndexOpen.

dificuldade da tarefa à mão para 
compartilhar a revelação com os 
nossos companheiros, mas sabemos 
“que, na mente humana, reside 
um fragmento de Deus e que, 
com a alma humana, permanece 
o Espírito da Verdade; e sabemos 
também que todas essas forças 
espirituais conspiram no sentido 
de tornar o homem material 
apto para captar a realidade dos 
valores espirituais e compreender 
a filosofia dos significados do 
universo. 
E, com certeza ainda maior, 
sabemos que esses espíritos da 
Divina Presença são capazes de 
prestar assistência ao homem, na 
tarefa de apropriação espiritual 
de toda a verdade que contribui 

Sabe Moodle? www.moodle.org
Usando o Site Moodle

para a elevação da realidade, em 
contínuo progresso, da experiência 
religiosa pessoal — a consciência 
de Deus.” 0:12.13 

O Ajustador do Pensamento vem 
da própria fonte da verdade, e sem 
dúvida ele é a verdade em nós. 
Consola-nos saber que ele tem um 
plano para nossa carreira espiritual. 
Ele nos convida com infinito amor 
à descoberta desse plano: “A lei 
do universo é: Pedi e recebereis; 
buscai e encontrareis.” 167:5.2

Será que realmente entendemos o 
significado desta afirmação? Acho 
que não ainda. Ele é a solução 
para todos os nossos problemas, 
Ele afasta os nossos temores e 
nos ilumina com uma esperança 
renovada quando estamos em 
sofrimento.
“Quando o homem consagra a sua 
vontade a cumprir a vontade do 
Pai, quando o homem dá a Deus 
tudo o que ele tem, então Deus faz 
daquele homem mais do que ele 
é.” 117:4.14
Nossa equipe da ELUI deseja-
lhe uma experiência agradável e 
frutífera.
Georges Michelson-Dupont
Diretor da ELUI  

Caros leitores e alunos do 
Livro de Urântia, após um 
ano de desenvolvimento 

e adaptação, a nossa equipe da 
ELUI tem o grande prazer de 
informá-los sobre nossa mudança 
para uma nova plataforma de 
website da ELUI. Moodle é uma 
plataforma desenvolvida, para o 
aprendizado on-line e multilígue, 
sob uma licença de programação 
aberta ao público. Mais de 80.000 
universidades ao redor do mundo 
o estão acessando diariamente. 
Esta tecnologia moderna é de fácil 
acesso ao usuário e incorpora 
muitos novos recursos úteis que 
poderemos desenvolver e oferecer 
no futuro. 
Quanto ao andamento de um 

curso da ELUI, ele funciona 
basicamente como em nosso site 
anterior, exceto que ele é muito 
mais confiável e funciona em 
todos os sistemas operacionais. 
No trimestre a começar em 
janeiro deste ano, é quando o 
testaremos de fato pela primeira 
vez. Pedimos-lhe para nos enviar 
suas opiniões usando nosso 
questionário no final do curso. 
Para se inscrever em um curso 
na nova página inicial do site 
Moodle da ELUI, clique em “Criar 
uma nova conta.” Caso encontre 
dificuldades técnicas, por favor 
nos informe através do seguinte 
endereço de e-mail: 
georges.michelson-dupont@
wanadoo.fr.
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A ELUI Precisa de 
PROFESSORES!

Enriqueça a sua vida e as vidas 
de companheiros buscadores da 
verdade em todo o mundo, ajudando 
a facilitar uma compreensão mais 
ampla e profunda dos ensinamentos 
de O Livro de Urântia. O esforço 
empenhado para você aprender 
como um professor será de grande 
valor. Aproveite!

Os interessados devem completar 
primeiramente dois ou mais cursos 
como alunos, ler todo O Livro de 
Urântia, e serem recomendados 
pelos P/Fs. Você pode fazê-lo! Para 
mais informações, ligue ou escreva 
para: 773.525.3319 (nos Estados 
Unidos),  
urantia@urantia.org

Se você não pode ensinar no 
momento, mas gostaria de ajudar de 
algum outro modo ... 

A ELUI precisa de leitores 
responsáveis para servir em muitas 
outras qualificações. Por favor, diga-
nos como você estaria interessado em 
ajudar.

Clique Aqui 
para mais informação sobre a 

ELUI

PARA O SEU CONHECIMENTO* 
*Todas as datas e horas estão sujeitas a mudanças. Favor verificar nosso site
para as informações mais recentes sobre a matrícula

Endereço do site Moodle 
da ELUI: 

ubis.urantia.org

Foto cedida por shutterstock.com.

Foto cedida por Greg Olsen.

O Que os Alunos nos Escrevem...

Cursos em 
Português

Registro: 
7 até 20 de setembro de 2015.

Titulo do Curso: 
A prática da religião em nossa vida 
diária. O exemplo de Jesus.

Nível do Curso: 
Iniciante

Documentos :  103, 140 (seção 
8), 143 (seção 7), 148 (seção 5), 170, 
196.

Descrição: 
Neste curso estudaremos a forma nova da experiência religiosa revelada 
por Jesus de Nazaré. Buscaremos a compreensão de que viver a 
inspiração e a motivação de Jesus está além da ciência, filosofia e do que 
as religiões divulgam, apesar desses aspectos terem contribuído, cada um 
a sua maneirã, com o propósito de descobrir o sentido da vida humana.  
O objetivo é proporcionar elementos que possibilitem aos participantes 
descobrirem, por si próprios, em atitudes simples do dia-a-dia, a verdade 
sublime e prática da mensagem de Jesus.

Professo/ Facilitador : 
Reginaldo Cândido Garcia
Conheci O Livro de Urântia através da internet. Em 2010 lia pequenos 
trechos dos documentos. Em 2011 comprei um exemplar. Leio e estudo 
detalhadamente e diariamente O Livro de Urântia buscando colocar em 
prática os ensinamentos de Jesus. Moro em Valinhos, pequena cidade do 
estado de São Paulo, no Brasil. Sou casado hà 16 anos e tenho um filho.

“[Nosso P/F] é um professor talentoso que estava obviamente bem preparado, e 
tem uma experiência extraordinária com o assunto.... A aula correu tão bem que 
eu poderia dizer que ele passou muitas horas trabalhando para o seu sucesso.” 
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