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A REVELAÇÃO ENTRA NO SÉCULO XXI
Por: Mo Siegel, Comissário da
Fundação Urântia
Adormecemos no século XX e
despertamos no século XXI
percebendo que muitas das
coisas do mundo que nos eram
familiares se foram. Quando
lançamos o olhar pelo espelho
retrovisor vemos os nossos
antepassados a descobrir, e
depois, a planear para a 5ª
revelação epocal. Os seus
sonhos para O Livro de Urântia
nasceram numa época muito
mais simples e quase não foram
influenciados pela monumental
evolução tecnológica que surgiu
logo após. Quando a primeira

versão impressa do livro saiu,
poucos milhões de habitantes
nos Estados Unidos tinham
televisão em suas casas. Google
era o som que os bébés faziam
e “Apple” (maçã) era algo que
crescia nas árvores.
No último quarto do século XX a
globalização, o comércio
mundial, o tráfego aéreo
internacional a preços
acessíveis, a invenção de
telefones celulares e dos
computadores pessoais,
alteraram significativamente o
ambiente da Revelação.
Finalmente a maior mudança de
todas aconteceu com a invenção

da internet. Em 1994 o
governo americano libertou o
controlo da internet e a “www”
nasceu. Esta forma económica
de motivar o crescimento da
economia, inovação,
criatividade, distribuição,
comunicação, partilha de
conhecimento e globalização,
rapidamente reformulou o
mundo. Em Dezembro de 1995
apenas 12 milhões de pessoas
no mundo utilizavam a internet.
Em Dezembro de 2007 este
número cresceu para 1,3
biliões de pessoas. A
revelação entrou assim no
século XXI montada na era
digital.Após esta fase de

mudança no mundo, a
Fundação Urântia encontra-se,
ela própria, diante de
oportunidades e desafios que
requerem diferentes
abordagens na disseminação,
protecção e, eventualmente, na
defesa da revelação. Quando o
Doutor Sadler e a sua equipa de
crentes pioneiros, olharam
fisicamente para O Livro de
Urântia, eles viram 2097
páginas num livro
aprumadamente vincado.
O livro veio apenas em Inglês e
a Fundação era detentora dos
direitos de cópia. Manter o
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Dr. William S.Sadler com um grupo de leitores do Livro de Urântia
controlo do livro e dos seus
ensinamentos significava
controlar os canais da sua
distribuição física. Se alguém
quisesse aprender sobre O
Livro de Urântia, ou teriam de
conhecer alguém que o tivesse
lido participando num pequeno
grupo de leitura, ou teriam que
visitar uma livraria. Na melhor
das hipóteses o livro seria
encontrado num número
reduzido de bibliotecas, ou em

livrarias da especialidade.
Aceder ao Livro de Urântia
mudou drasticamente nos
últimos 10 anos. Hoje o livro
apresenta-se em várias
línguas, podendo ser comprado
como objecto físico em capa
dura ou mole. Pode ser lido,
copiado e baixado em parte ou
todo no computador ou no
telefone celular, seja na Bolívia
ou na Bulgária. Pode ser
ouvido em CDs, DVDs e em
leitores de MP3 ou celulares.
Pode mesmo ser escutado em
vídeos do YouTube. Pode ser
tocado no iPod a bordo do
Ferry passando o golfo da
Finlândia ou numa viatura
descendo Hollywood Boulevad.

Quando alguém quer aprender
a respeito do livro e dos seus
leitores, a simples palavra
Urântia escrita no Google
devolve centenas de pontos de
informação instantaneamente,
a favor ou contra os
ensinamentos do livro.
Aqueles que defendem o livro,
e os que são contra, têm
acesso fácil a blogs globais
onde podem
comentar a
respeito do
mesmo. Na
Wikipedia, o
conhecimento
enciclopédico
sobre a revelação
pode ser
encontrado, lido,
estudado, editado
e entregue pelo
ciber espaço, a
velocidades
próximas do
instantâneo, até ao
computador portátil colocado
na sua mesa da cozinha.
Se acha que isto não é
mudança suficiente para uma
vida, veja então os grupos de
estudo. Lembre-se dos velhos
tempos (cerca de 15 anos
atrás) quando a única forma
prática de estudar a revelação
era participar de um grupo de
estudo local. Se alguém não
tinha um grupo de estudo por
perto, azar! Hoje os grupos de
estudo vêm em vários sabores
e servem quase todo o tipo de
necessidades. Pode participar
num grupo em casa de
alguém, pode entrar em
classes da escola

internacional da internet,
participar em grupos vários
quilómetros distantes utilizando
um simples microfone, repassar
uma reunião de grupo gravada
e armazenada digitalmente na
rede, ou mesmo assistir a um
grupo de estudo pelo YouTube.
Pode encontrar leitores e
juntar-se a grupos de estudo
virtuais em redes sociais de
sites como My Space e Face
Book. E se isto parece
maravilhoso, rumores na
indústria da tecnologia
predizem que nos próximos
dois anos esta tecnologia vai
expandir massivamente a
capacidade da internet. Essa
capacidade expandida irá
acomodar facilmente encontros
de grupos de estudo virtuais no
ciber espaço, utilizando a
tecnologia HD interactiva e
tridimensional.
Quanto às livrarias nos Estados
Unidos, as mudanças foram
furiosamente rápidas. As
livrarias pequenas da
especialidade que venderam a
Revelação numa fase inicial
acabaram por desaparecer.
Quase todas as
livrarias específicas
fecharam devido ao
impacto do alto
volume do mercado
massivo dos grandes
distribuidores. Por
sua vez, esses
poderosos
distribuidores
enfrentam falhas
económicas
enquanto os maiores
retalhistas compram
directamente de uma

“mão cheia” de publicadoras,
escapando completamente à
rede de distribuidoras. Nos
Estados Unidos, a maioria das
livrarias independentes foram
substituídas por cadeias de
lojas e retalhistas como WalMart e Costco.
Os livros de especialidades e
de títulos únicos, os quais se
vendem mais lentamente,
encontram agora o seu canal
mais viável para distribuição na
Amazon.com e outras
publicadoras.
Pelo mundo fora, a indústria
aprofundou uma transição
dramática, com a Amazon.com
e outros retalhistas na internet,
que convenientemente
oferecem aos compradores um
lugar para antever os livros, ler
opiniões sobre os mesmos e
comprá-los novos ou cópias
usadas a preços em grande
desconto. Ainda melhor, toda
esta experiência de compras
acontece no conforto da sua
própria casa. Para a Fundação
Urântia, publicadora de um
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título único, cuja venda garante
espaço na prateleira de uma
cadeia de retalhistas como
Barnes & Noble, os preços
baixos da internet requerem
uma organização cuidada de
quem vende ou distribui o livro.
Afirmar que a Fundação Urântia
e a revelação enfrentam um
oportuno e desafiador futuro
seria uma enorme insuficiência.

Escrevi este artigo na esperança
de contextualizar algumas
decisões que foram tomadas
durante os últimos anos. Os
nossos amigos invisíveis,
quando lançaram a Revelação
em 1955 sabiam que a era
digital estava a caminho. Talvez
o seu planeamento tenha sido
baseado nesse conhecimento.
Enquanto o trabalho da
Fundação Urântia se processa
em calma e quieta paz,
deveríamos estar confiantes que

a nossa dedicada equipa
alegremente enfrenta o desafio
de providenciar O Livro de
Urântia nesta nova era digital.

DECISÕES

DE REFERÊNCIA DO ENCONTRO
DOS QUADROS, EM ABRIL DE 2008
Por: Mo Siegel, Secretário da
Fundação Urântia
Em acordo com o artigo “a
revelação entra no século XXI”,
o seguinte relatório sublinha
decisões e informações
relevantes do encontro dos
quadros, em Paris, da Fundação
Urântia realizada em Abril de
2008. Os temas em discussão
foram: O livro físico, as capas do
livro, as lojas de distribuição na
América do Norte, a distribuição
do livro na Europa, traduções,
livros digitais, livros áudio, o
índice e a internet
www.urantia.org
O livro físico
Nos últimos cinco anos, as
vendas da versão inglesa do
Livro de Urântia publicados pela
Fundação Urântia diminuíram
firmemente. Atribuímos esta
diminuição nas vendas à
expansão do acesso pela
internet aos seus ensinamentos,
ao desaparecimento de muitos
retalhistas da especialidade, à
crescente competição por
espaço nos expositores e
decrescentes níveis de
inventário nas grandes redes de
livrarias, múltiplas editoras, à
nova geração estar mais
orientada para o multimédia em
vez de livros, e à necessidade
de fazer uma capa mais
apelativa aos compradores de
livros espirituais que não estão
familiarizados com o livro.
Durante 2006 e 2007, as vendas
caíram substancialmente, tanto
que o quadro decidiu fazer
melhorias para manter a
liderança entre os retalhistas e

simultaneamente fazer crescer
as vendas em fornecedores da
internet.
Novas capas do livro

Quase a cada década desde a
publicação inicial do Livro de
Urântia, a Fundação tem
necessitou de redesenhar a capa
do livro para acomodar os gostos
mutantes dos leitores de livros
espirituais. Há cerca de 12
meses atrás, a Fundação Urântia
contratou três empresas
desenhadoras de livros para
apresentarem propostas para
uma nova capa. Depois de rever
cerca de 25 propostas diferentes
tomamos as três que mais
gostamos, a capa “Uversa Press”
e a actual da Fundação, e as
testamos no mercado.
A 700 compradores buscadores
espirituais, de mente aberta,
educados, com idade apropriada,
na América do Norte, foi pedido
que revissem as cinco capas e
respondessem a uma série de
perguntas. Os compradores
colocavam prioridade na sua
capa favorita e explicavam o que
as diversas capas lhes
transmitiam a respeito do livro. O
resultado do estudo foi que duas
das novas capas do livro atraíam

um forte interesse de leitores
potenciais. Estas capas
concordavam na mensagem que
o livro era sobre Deus,
espiritualidade, a Terra e o
universo, Jesus e eles próprios.
Depois de observar as novas
capas, os compradores sentiam
que o livro era muito importante,
agradável, interessante, e
possivelmente valeria a compra.
Quando observavam a nova
capa, os compradores
rejeitavam a ideia de que o livro
era aborrecido, cultuista, nova
era, irrelevante e não o seu tipo
de livro.
Como os resultados dos testes
foram tão bons, decidimos
utilizar as duas capas, a mais
popular para a versão de capa
mole, e aquela que se destacou
na escala para a versão de capa
dura. Ambos os livros foram
desenhados especificamente
para o mercado Norte Americano
e estarão disponíveis a partir de
Junho de 2008. Para aqueles
que preferem a capa actual,
estas continuam disponíveis.
O quadro resolveu utilizar estas
novas capas em todas as futuras
impressões de traduções, a não
ser que os representantes de
determinado país preferissem
uma capa diferente.
Distribuição das livrarias Norte
Americanas
Durante os próximos anos, a
Fundação Urântia continuará a
perseguir vários meios para

“A 700
compradores
buscadores
espirituais, de
mente aberta,
educados, com
idade apropriada,
na América do
Norte, foi pedido
que revissem as
cinco capas”

“Como os
resultados dos
testes foram tão
bons, decidimos
utilizar as duas
capas”
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manter a versão Inglesa do
Livro de Urântia disponível nas
livrarias da América do Norte.
Temos planos para mudar o
livro da secção Nova
era/Oculto, na qual se encontra
na actualidade, para a secção
espiritual ou inspiracional.
Estamos à procura de formas
melhoradas de fazer este
negócio como uma editora de
título único que somos, num
mundo dominado por
multinacionais, editoras de
livros bilionários.
Na procura de canais de
distribuição com preços
sustentáveis, uma pequena
equipa da Fundação Urântia
visitou a Expo livro da América
do Norte em Los Angeles no
último fim de Maio.
Distribuição europeia
Faz anos que a comunidade de
leitores europeus tem requerido
um aumento de
responsabilidades. No encontro
de Abril de 2008, a equipa
europeia apresentou uma
proposta para assumir a
responsabilidade das
actividades do livro na Europa.
Sujeito à aprovação de um
plano de negócios, pelo quadro,
a criação de uma entidade fiscal
e o seu registo, e a aprovação
de um contrato, o presidente da
Fundação Urântia está
autorizado a executar um
contrato renovável por um ano.
Esta entidade europeia vai
imprimir, armazenar e distribuir
livros, como também conduzir
outros assuntos relacionados
com O Livro de Urântia através
da Europa.
Traduções
A globalização do século XXI
significa providenciar Livros de
Urântia com tantas traduções,
quantas forem possíveis na
prática, financeira e
logisticamente. Mantendo o
compromisso de traduções da
Fundação Urântia, o quadro
votou que as traduções
estóicas, húngaras e suecas
deveriam ser impressas assim
que as equipas de tradução
concluíssem os seus trabalhos.
Esperamos que essas
impressões ocorram num futuro
próximo. O quadro também
votou conceder o pedido da
equipa europeia de imprimir e

Membros do quadro em Paris:
Atrás: Christian Ruch (Suiça), Jay Peregrine (Director Executivo, Fundação Urântia, EEUU), Henk Mylanus
(França), Olga López (Comissária associada, Fundacão Urântia, Espanha), Seppo Kanerva (Comissário,
Fundacão Urântia, Finlândia), Werner Sutter (Alemanha)
Primeira fila: Irmeli Ivalo-Sjölie (Comissária associada, Fundação Urântia, Finlândia), George MichelsonDupont (Comissário, Fundação Urântia, França), Claire Mylanus (Comisária associada, Fundação Urântia,
França), Seppo Niskanen (Finlândia)
vender, apenas em Espanha, El
libro de Urantia tal como revisto
e corrigido pela equipa
sevilhana. Como sempre, as
traduções estarão disponíveis
pela internet.

download ou para ser
comprado na Fundação
Urântia.

Livros digitais
Os aparelhos leitores digitais de
livros têm vindo a aumentar
desde aos uns anos.
Recentemente, dois novos
aparelhos, o “Sony Reader” e o
“Amazon’s Kindle Wireless”
transformaram
tecnologicamente aquilo que
poderá transformar-se na
próxima geração de livros. Se
ainda não viu esta nova
geração de aparelhos leitores
de livros digitais, vai
surpreender-se com as
inovações de utilização fácil. A
Amazon declara: “O
revolucionário ecrã de papel
electrónico providência um
apurado monitor de alta
resolução que parece e lê-se
como num papel real.” Um livro
pode ser auto-entregue pelo
sistema sem-fios em menos de

um minuto, quer esteja num
táxi, no aeroporto ou na cama.
Cada aparelho destes pode
armazenar centenas de livros.
Com a evolução destas
tecnologias em mente, o quadro
aprovou o desenvolvimento do
Livro de Urântia para os
aparelhos digitais Sony e
Kindle.

Contudo, com a popularidade
dos livros áudios baixados pela
internet, existe uma nova
tecnologia que comprime os
livros, e assim podem ser
enviados em ficheiros
pequenos e a altas
velocidades (por exemplo
audible.com ou iTunes). Por
causa da necessidade de
versões comprimidas de áudio,
o quadro aprovou o
desenvolvimento do Livro de
Urântia em formato
comprimido, o qual vai ser
publicado no sitio e vendido
por fornecedores de livros
electrónicos.
Índice

Livros áudios
Actualmente, a Fundação
Urântia disponibiliza uma
versão áudio do Livro de
Urântia. A gravação lida por um
grupo de artistas profissionais
está disponível on-line para

O trabalho continua na
actualização do índice criado
por Anna Rawson e Edith
Cook, que foram membros do
fórum. Ambas as senhoras
trabalharam no índice por mais
de uma década e fizeram um
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trabalho excelente,
considerando que foi feito na
era pré-computadores.
Planeamos publicar o índice
como um volume separado e
como uma ferramenta para
utilizadores na internet.
A internet e o www.urantia.org
Há vinte e cinco anos atrás
podíamos estimar a propagação
dos ensinamentos do livro
contando o número de
unidades vendidas e o número
de participantes nos grupos de
estudo. Hoje, a melhor forma de
estimar a exposição do Livro de
Urântia é estudar a estatística
do tráfego na rede.
Três sítios dedicados ao Livro
de Urântia reportam níveis altos

e razoáveis de visitas, muitas

A

vezes excedendo os 300.000
visitantes únicos por mês.
No encontro de Abril de 2008,
o quadro gastou bastante
tempo a discutir o sítio da
Fundação Urântia. Durante
certos meses o número de
visitantes do sítio da
Fundação excedeu muitas
vezes os 150.000 visitantes
por mês. A estatística na rede
revela que esses visitantes
vêm de todos os cantos do
globo. Para todos os intentos
e propósitos, www.urantia.org
tornou-se a face da revelação
para milhares de almas que
procuram espiritualidade.
Tornou-se um ponto de
referência para os media e a
primeira linha de defesa na
recepção de ataques ao livro
e aos seus ensinamentos.
Dado este contexto o quadro
votou providenciar tempo

FEIRA DO LIVROS DE

Por: Tamara Wood,
colaboradora da Fundação
Faz umas semanas, entre Abril
e Maio, a Fundação Urântia, a
Associação Urântia
Internacional e a Fellowship do
Livro de Urântia patrocinaram
um stand na 34ª Feira
Internacional do Livros em
Buenos Aires (Argentina). Uma
equipa de leitores dedicaram o
seu tempo e as suas energias a
atender no stand durante a feira.
A equipa era constituída por
leitores locais e outros
provenientes do Chile, Equador,
México e dos Estados Unidos.

adicional, dinheiro e talento
para ir de encontro à crescente
demanda global.
Na edição de Março do Urantia
Foundation News Online,

reportamos a decisão do quadro
para a monitorização
sistemática, desenvolvimento, a
rectificação das declarações
sobre O Livro de Urântia e
descrições do mesmo,
aparecerem em importantes
sítios da internet.

BUENOS AIRES

Este ano a feira registou uma
assistência recorde e centenas
de pessoas visitaram o nosso
stand durante três semanas e
meia. Foi inspirador
testemunhar o tacto e a
cortesia desapegada dos
nossos voluntários enquanto
interagiam com todos os que
passavam por ali. Em várias
ocasiões, grupos de crianças
de idades entre os 12 e os 18
anos, visitaram o nosso stand
e se empenharam em
animadas discussões.
Dois leitores, Alessandro

Marian Hughes, Tamara Wood, Graciela Cristina Benedetti

Guameri e Luis Miguel
Morales, criaram um
vídeo com belas
fotografias da
natureza e citações
do Livro de Urântia. O
vídeo foi
acompanhado por
música original
composta por Luís
Miguel, e foi passando
continuamente num
grande plasma que
chamou a atenção de
muitos assistentes.
E agora, o prato forte:
assegurou-se o
Carlos Rubinsky, Tamara Wood, Maria Inez
contrato com Kier, um
Rubinsky, Bert Cobb, Graciela Cristina
grande distribuidor da
Benedetti
Argentina. Eles
tinham um grande
stand e dedicaram uma estante
inteira ao Livro de Urântia.
Todas as pessoas interessadas
em comprá-lo foram dirigidas
ali. Agora O Livro de Urântia
está facilmente disponível na
Argentina.
Um agradecimento especial a
todos os implicados: Agustin
Arellano, Graciela Cristina
Benedetti, Bert Cobb, Costas
Diamantopoulos, Nicolás
Gelman, Alessandro Guaeneri,
Marian Hugues, Luis Miguel
Morales, Nélida Oliver, Horacio
Rico, Rogério Reis da Silva,
Carlos Rubinsky e Jorge Wilcik.

Agora O Livro de
Urântia está
facilmente
disponível na
Argentina
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“Através destes
fundos será
possível a
educação, as
traduções, a
distribuição de
livros, o trabalho de
campo e os
patrocínios.”
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O FUNDO DE DOTAÇÃO DA COMUNIDADE
URÂNTIA: UM FUNDO PARA O FUTURO
Urântia é um esforço
cooperativo e colaborativo para
proporcionar apoio económico a
toda a comunidade de leitores
do Livro de Urântia.

Por: Gard Jameson, Tesoureiro
da Fundação Urântia
O Fundo de Dotação da
Comunidade Urântia foi criado
para proporcionar uma dotação
a longo prazo em benefício da
quinta revelação epocal. Foi
conduzido por uma junta de
leitores veteranos que
representam a Fundação
Urântia, a Associação Urântia
Internacional, a Fellowship e
outros grupos de serviço
independente. O Fundo de
Dotação da Comunidade

Foram estabelecidos três
fundos: O Fundo da Fundação
Urântia, o Fundo da Associação
Urântia Internacional e o Fundo
da Fellowship. São geridos por
um gestor profissional através
da Fundação Comunidade de
Nevada, que gere 50 milhões
de dólares activos. Através
destes fundos será possível a
educação, as traduções, a
distribuição de livros, o trabalho
de campo e os patrocínios.
Muitos são os projectos dignos
e estudados na nossa
comunidade que têm
dificuldades, devido à falta de
fundos.

causas mais genéricas, como
as operações de uma
organização especifica que
participe na dotação. Espera-se
que o fundo ajude a fomentar a
cooperação, a estabilidade a
longo prazo e a boa vontade
para com a revelação de
Urântia.
A junta do Fundo de Dotação da
Comunidade Urântia é
composta por Cathy Jones,
Toby Fox, Mo Siegel, Susan
Cook e Gary Jameson. Para
mais informações sobre a
Fundação da Comunidade do
Nevada, contactem o Gard
Jameson em
gardj@attglobal.net

Considere ser uma bênção para
a quinta revelação epocal fazer
uma doação ao Fundo de
Dotação da Comunidade
Urântia, que pode ser feita em
vida ou após a sua graduação.
Pode doar-se para uma causa
particular; por exemplo o envio
de livros para países
subdesenvolvidos; ou para

“Considere ser uma
bênção para a quinta
revelação epocal
fazer uma doação ao
Fundo de Dotação da
Comunidade Urântia”

Les Fonds de la Dotation assurent les traductions futures

Seguir a Jesus Significa partilhar pessoalmente a
sua fé religiosa e entrar no espírito da vida do
Mestre de serviço altruísta aos homens. [2090:4]
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DUANE FAW – HOMENAGEM A UM HOMEM QUE SERVIU A REVELAÇÃO
anos.

historia de Duane sobre como ele
encontrou O Livro de Urântia.

Havia uma série de coisas que
me inspiraram a recompilar as
histórias e a publicar o How I

*****

Found The Urântia Book.

Duane Faw
Por: Saskia Praamsma
Nota da directora:
No número do Mighty
Messenger de 26 de Março,

Duane Faw, um leitor veterano
do Livro de Urântia, foi
homenagiado pela sua
contribuição ao movimento
Urântia. Duane e a sua esposa
Lucile tiveram uma valiosa
história de estudo do Livro de
Urântia. Duane foi um membro
activo da Fellowship. Fez uma
carreira militar e retirou-se do
corpo da marinha como General
Brigadeiro, converteu-se em
catedrático de direito e foi o
autor do The Paramony e outro
livro intitulado Religion Ought to
Make Sense (Religião tem de
ter sentido)
Duane foi homenageado
também por Saskia Praamsma
ao incluir no seu livro How I

Found The Urantia Book and
How it Changed My Life (Como
encontrei O Livro de Urântia e
como ele mudou a minha vida).
Saskia escreveu isto sobre a
história de Duane a respeito de
como encontrou O Livro de
Urântia:
Esta é uma das muitas histórias
que recolhi para render
homenagem àqueles que
descobriram O Livro de Urântia
nos primeiros

Primeiro, tinha estado fora do
movimento durante um tempo e
quando voltei, em 1977,
surpreendeu-me descobrir que
os leitores estavam a tomar
partido uns contra os outros. Já
então, eu sabia que no fundo,
todos somos irmãos e que por
baixo desta pele somos muito
parecidos, e que juntos
encontramos o mesmo pote de
ouro no final do arco-íris, e eu
queria encontrar uma forma de
sublinhar isso.
Por volta da mesma altura,
Norman Ingram estava a
planear a sua missão em África
para colocar O Livro de Urântia
de norte a sul e precisava
dinheiro. Pensei que seria uma
grande ideia recompilar
historias de todos e publicá-las
num livro que poderia vender
para financiar esta viagem.
Essa primeira missão teve uns
8.000$ de lucro e todos os
centavos foram para Norman.
Também por volta da mesma
época Gabriel Sedona aparecia
em la Dateline NBC. Pensei que
poderíamos usar um livro que,
mesmo sendo Gabriel e o seu
grupo estudantes do Livro de
Urântia, não eram de forma
alguma os lideres nem o único
grupo que o fazia.
Quando Polly Freedman
partilhou comigo as perto de 20
histórias que a nossa querida
amiga Julia Fenderson tinha
reunido, isto me inspirou a
construir sobre elas
(especialmente com a internet e
as novas tecnologias, que
fizeram muito mais fácil a
recompilação)
E finalmente, mas não menos
importante, pensei que seria
divertido ler as histórias de
outras pessoas.
Tenho o prazer de apresentar a

mulheres aos quais me queria
apresentar. Disse-lhes: “este
é o senhor que lhes falei ter
conhecido no avião. Quer ler
O Livro de Urântia”. O homem
disse que se estivesse
realmente interessado em
descobrir o papel do Homem
no universo e a sua relação
com Deus, eu deveria ler O
Livro de Urântia.
Reuni-me com a minha
esposa Lucile em Dallas, e
estivemos uns dias com a sua
irmã antes de voar para a
nossa casa em Arlington
(Virginia)

Em Agosto de 1965 estava eu a
voar de Portland para Dallas com
escala em Denver. Quando nos
aproximávamos de Denver, a
mulher que se sentou ao meu
lado perguntou-me a respeito do
livro que eu estava a ler.
Eu respondi-lhe que o estudo das
religiões era para mim um
passatempo. Conversamos
brevemente sobre a
reencarnação e a vida depois da
morte.

Um dia que estava sozinho
enquanto elas tinham ido às
compras, decidi ir procurar um
exemplar do Livro de Urântia.
Procurei nas páginas
amarelas e telefonei a todas
as livrarias de livros novos e
usados do guia de Dallas.
Cada conversa ao telefone
era mais, ou menos, assim:
“tem algum exemplar do Livro

de Urântia?”

“De quê?
“O Livro de Urântia”

Perguntou-me se eu tinha ouvido
falar sobre um planeta chamado
Urântia. Eu disse-lhe que não.
Então disse-me que pertencia a
um grupo que acreditava que
vivíamos num planeta chamado
Urântia, e que quando
morrêssemos simplesmente
iríamos para um outro planeta por
mais algum tempo, e depois
outro, e outro etc... Disse-me que
sabia exactamente para onde iria
depois de morrer. Tinha
conseguido essa informação de
um livro chamado Livro de
Urântia e disse que não saberia
tudo o que há para saber sobre
religião sem que tivesse
encontrado (e lido) O Livro de
Urântia.
No aeroporto de Denver, estava
eu à espera do meu voo de
ligação na zona de embarque
quando senti um toque no ombro.
Era a mulher do avião. Estavam
com ela um homem e duas

“Como se soletra?”
“Não sei, EUR, UR?
Foneticamente é Urântia”
“Quem o escreveu?”
“Não sei”
“Quem o publicou?”
“Não sei”
“Sinto muito mas não
dispomos de informação
suficiente para pedi-lo”
De volta a casa em Virgínia,
liguei a todas as livrarias de
Washighton DC e à sua área
metropolitana obtendo o
mesmo resultado. Fui à
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“Nos documentos sobre
Jesus, encontrei o Jesus
mais belo, mais amoroso
e encantador que jamais
conheci”

Biblioteca do Congresso e
procurei em Religião (confundime, pois verifiquei mais tarde
que estava na secção de
ocultismo). Encontrar O Livro de
Urântia transformou-se para mim
numa obsessão. Perguntei por
ele em todos os lugares onde
havia uma livraria.
No Outono de 1971 retirei-me da
minha carreira militar e mudamonos para a Califórnia, onde
ensinei Direito. Ali continuei com
a minha procura pelo livro. Num
dia, no princípio de 1972,
procurava uma parte em
concreto de uma base para uma
lâmpada nada comum. Tinha
uma lista de seis lojas. Não a
encontrei nas cinco primeiras
que visitei, mas ao sair da quinta
loja vi uma livraria de livros
usados. Como já era o meu
costume, fui perguntar de tinham
um exemplar do Livro de

Urântia.

“Encontrar O Livro
de Urântia tornou-se
para mim uma
obsessão”
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Um homem numa escada disse:
“Que tenho o quê?”
“Esqueça”, respondi-lhe.
“Hei, espere um momento” disse
o homem. “Não disse que não
tinha um. Trabalho nesta livraria
há muitos anos e ninguém nunca
me perguntou pelo Livro de
Urântia. Até ontem eu nunca
tinha ouvido falar dele.
Consegui-o numa venda de
livros estadual e ontem à noite
estava a classificá-los. O único
livro de interesse para mim foi O
Livro de UrÂntia. Coloquei-o na
minha mesa para lê-lo, mas se o
quiser comprar pode fazê-lo”.
Dei-lhe 10$ pelo livro.
Quando cheguei a casa e olhei
os títulos e os autores dos
documentos, fiquei aborrecido.
Tinha estado à procura todo este

tempo por aquilo que afinal era
um livro sobre ocultismo; a mim
não me interessava o oculto e
deitei o livro aberto de boca para
baixo dentro de um caixote do
lixo.
O meu passado era cristão e
centrado na Bíblia. O meu avô
era um activo presbiteriano que
finalmente foi eleito para o cargo
mais alto da igreja, o moderador
da Assembleia Geral. O meu pai,
ordenado na mesma
denominação, organizava igrejas.
Todos queriam que me
convertesse em activo, mas eu
não sentia esse chamado. Eu
sempre gostei da Bíblia e sempre
que íamos à igreja eu organizava
as classes bíblicas. Não estava
preparado para livros sobre
ocultismo. Nos dias seguintes
esqueci-me por completo do Livro
de Urântia. A minha mente não
tinha intenção de lê-lo (nem
mesmo curiosidade).
Cerca de uma semana depois
antes de dormir, procurei pelo
livrinho dos Readers Digest em
minha mesa-de-cabeceira e
descobri que não estava ali.

autores estranhos. Reparei, no
entanto, que a última parte era
sobre a vida de Jesus. Agora
que já tinha lido coisas
realmente disparatadas sobre
Jesus, sem corromper o meu
pensamento, decidi começar por
aí. O que encontrei me fascinou
por completo. Em vez de me dar
o sono, mantive-me desperto. Às
02h30 Lucile disse: “Apaga a luz!
Preciso dormir”.
Nos documentos sobre Jesus
encontrei o Jesus mais belo,
amoroso e encantador que havia
conhecido jamais. Mesmo
assim, tinha de ler as três
primeiras partes do livro para
compreender a parte IV. Depois
de as ler, aprendi quem é Deus,
quem sou eu, o que Deus quer
de mim, o meu destino final e
muito, muito mais. Entretanto O
Livro de Urântia nunca tomou o
lugar da Bíblia na minha
consideração. Admiro a Bíblia
muito mais agora que nunca,
pois sei bem melhor o que é e o
que não é.

Lucile disse-me que não sabia.
Nesse momento recebi uma
impressão muito forte na mente.
Não ouvi vozes nem vi nada
escrito, mas a intensidade dessa
impressão assustou-me. Era
esta: “Se esse livro que
encontraste tivesse sido escrito
por Paulo Coelho, tu o terias lido.
Nunca julgues um livro pelos
seus autores”. Se por um acaso
não o tinham levado para o lixo,
saí da cama, fui à minha mesa de
trabalho e olhei o cesto de
papéis. No fundo, de boca para
baixo e bastante revirado,
encontrei O Livro de Urântia.
Ao voltar para a cama abri o livro
no princípio. Continuei a fazer má
cara ao olhar todos aqueles

“Digo-vos: Amem os vosso inimigos,
façam bem aos que vos odeiam,
abençoem os que vos amaldiçoam e
orem pelos que vos usam com desprezo.
Tudo aquilo que acreditam que eu faria
aos homens, façam-no também”
Jesus, O Livro de Urântia,
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