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Os Curadores estão
mais dedicados do
que nunca ao
trabalho de educar

Gard Jameson, Curador da
Fundação Urântia, Nevada, EUA
“Adoração e Sabedoria” foram os
temas do primeiro seminário
educacional sediado pela
Fundação Urântia. O seminário
começou na quinta-feira à noite,
dia 3 de maio e terminou na noite
do sábado seguinte, dia 5. Os doze
participantes se hospedaram na
Fundação Urântia, em Chicago, e
apreciaram a deliciosa culinária de
Mike Wood e Evette Twyford.
Os espíritos auxiliares da adoração
e da sabedoria estiveram em ação
contínua enquanto os participantes
realizavam uma avaliação de seus
esforços. A adoração foi tratada
topicamente, enquanto que a
sabedoria foi tratada
sequencialmente, com uma série
de citações, do começo ao fim do
Livro de Urântia. Algumas
questões, tais como o porque da
adoração estar antes da sabedoria,
foram levantadas e debatidas.
Aplicações práticas, como a
vantagem de dedicar um momento
de adoração ao começar-se um
grupo de estudo, foram também
consideradas. Alguns dos
participantes já reservam alguns
minutos à adoração, no início de
suas sessões de estudo, talvez
uma das indicações de por que a
adoração precede a sabedoria.
Um participante observou: “No ano
passado, durante o Simpósio de
Liderança da UAI, perguntei a
muitos dos presentes como os
seus pensamentos e experiências
se relacionavam com a adoração.
Saí desapontado, pois continuei
tão confuso sobre o tema quanto
estava ao chegar. Não foi culpa de
ninguém – apenas não era aquele o
momento ou o lugar adequado
para nos aprofundarmos sobre a
adoração. Continuei a rezar,
pedindo ao Pai que me ensinasse
o que é a adoração, de um modo
que eu pudesse de fato “senti-la”
como experiência. Mais de seis

Fundo: Bill Beasley, David Browe, Marvin Gawryn,
Gard Jameson
No meio: Roger W. Paul, Skip Weatherford, Carol Weatherford,
Share Beasley, Steve Dreier, Jay Bird
Primeiro Plano: Jake Thompson, Margaret Slater-Thompson,
Sherry Layton, Kathy Hughes, Bobbie Dreier
meses depois recebi o convite
de Tamara Strumfeld para este
seminário. Eu lhes conto isso
para que saibam que esta
reunião foi uma resposta às
minhas orações. Aqui eu de
fato “senti” a adoração de um
modo mais pessoal do que
poderia ter imaginado.”
Os Curadores estão mais
dedicados do que nunca ao
trabalho de educar. Com
iniciativas na sede – tais como
seminários, grupos de trabalho
e projetos na Internet, de que é
exemplo a “Urantia Book

Internet School”, concebida e
implementada por Dorothy
Elder e agora liderada por
Georges Michelson-Dupont – a
Fundação Urântia está
dedicando mais recursos para
a educação. Nossa esperança
é que a 533 West Diversey
Parkway se torne um dinâmico
e progressista centro
educacional para os membros
da comunidade de leitores do
Livro de Urântia.
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D E C I S Õ E S I M P O R TA NT E S DA R E U N I ÃO DO C O N S E L HO D E
CURADORES EM ABRIL DE 2012
Marilynn Kulieke,
Secretáriada Fundação Urântia,
Lincolnshire, Illinois, EUA

distribuição. Esperamos que
isso reduza o preço do livro
para um valor entre USD$ 20
e USD$ 70, dependendo do
país.

Livros
Iniciativas Educacionais
° As vendas do Livro de Urântia
na Espanha e Portugal
aumentaram no ano passado. As
vendas do livro na França
diminuíram. A Fundação Urântia
seguirá monitorando a situação
política e econômica da Europa
no próximo ano, em relação às
vendas de livros. Nossos
agradecimentos a Henk e Claire
Mylanus, por promoverem a
distribuição do Livro de Urântia
na Europa.
° As vendas de livros na Rússia
pararam. É triste relatar que
ocorreu um incêndio no depósito
de nosso distribuidor e todo o
estoque foi destruído. A
Fundação Urântia está
procurando uma solução, que
será informada oportunamente.
° O custo do Livro de Urântia é
proibitivo nos países da América
Latina. A Fundação Urântia
imprimiu uma edição menos
custosa em espanhol, para

° O Comitê Educacional está
patrocinando uma série de
seminários na 533 West
Diversey Parkway.O primeiro
seminário se realizou em maio
de 2012, sobre os temas da
adoração e da sabedoria.
° A Urantia Book Internet
School (UBIS) ofereceu
diversos cursos durante o
semestre da primavera. Os
membros do Conselho estão à
procura de tecnologias que
permitam à UBIS atender a um
número maior de alunos.
° Uma versão para o estudo
do Livro de Urântia em formato
eletrônico está sendo
pesquisada. Este aplicativo
poderia conter referência
cruzadas, anotações bíblicas e
outros aspectos de interesse.
O Comitê Educacional e Ralph
Zehr farão uma revisão das

atuais versões para estudo e
apresentarão recomendações
para levar este projeto adiante.
Nossos agradecimentos
especiais ao Ralph, pela sua
exposição sobre anotações e
notas de rodapé.
° O projeto de “índice
histórico”, que começou ainda
antes da publicação do Livro
de Urântia, finalmente ficou
pronto. Estamos trabalhando
no preparo desse índice para
publicação.

Traduções e Revisões
° Continuam a progredir as
traduções para o chinês, farsi
(persa), hebraico e japonês. O
Curador Georges MichelsonDupont, diretor de traduções,
tem feito um belo trabalho de
dinamização desses projetos.
° A equipe de revisão do
espanhol tem feito excelente
progresso na revisão
aprofundada das duas
traduções espanholas. O
objetivo desse projeto é
produzir uma bela tradução

que agrade a todos os leitores do
Livro de Urântia em espanhol. É
um projeto importante, e
agradecemos muito a Victor
García-Bory por sua liderança
neste trabalho.
° Uma revisão superficial da
tradução para o português está
em andamento.Este projeto
deverá completar-se em dois
anos.
Comunidade
° Recebemos da Urantia Book
Fellowship uma carta em que
convida a Fundação Urântia e a
Urântia Associação Internacional
para assinarem uma declaração
de cooperação com ela. Em
resposta foi enviada uma carta de
intenções expressando nossa boa
-vontade em relação à Fellowship
e declarando que os Curadores
desejam participar de reunião em
que se discuta a cooperação
entre as organizações.

A TRADUÇÃO HEBRAICA DO LIVRO DE URÂNTIA
residente em Nova York.Com 42
anos, Gabriel é nascido em
Israel, tem duas filhas e mora a
oito quilômetros de Nazaré.
Passou vários anos viajando
pelo mundo e fala fluentemente
o hebraico, inglês e espanhol. É
profissional de programação de
computadores e tem nessa área
mais de quinze anos de
experiência, quatro dos quais na
função de administrador em
desenvolvimento de negócios e
gestão de projetos. Nos últimos
dois anos Gabriel adquiriu
especial destreza e
conhecimento sobre as técnicas
de tradução, publicação e
edição na área dos negócios.

É com grande satisfação que os
curadores da Fundação Urântia
anunciam o lançamento da
tradução hebraica do Livro de
Urântia. A publicação dessa
tradução está prevista para
dentro de seis ou sete anos.
Para mim é um
empreendimento tocante, tendo
em mente que Jesus, a quarta
revelação de época, nasceu,
viveu e morreu no seio do povo
judeu, a civilização
espiritualmente mais avançada
naqueles tempos.

Georges Michelson-Dupont,
Curador e Diretor de traduções
da Fundação Urântia,
Recloses, França

A equipe de tradução está
composta por duas pessoas:
Gabriel Rymberg é o tradutorchefe, auxiliado por um
experiente e veterano leitor

Gabriel Rymberg

Gabriel também tem credenciais
para ensinar Ioga e meditação.
Ele foi apresentado ao Livro de
Urântia no Canadá, por um
amigo que lhe disse
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simplesmente: “você deve ler
este livro.” Em carta para a
Fundação Urântia, Gabriel
declarou: “A revelação da
verdade no Livro de Urântia, com
sua simplicidade e clareza,
ressoa profundamente em meu
ser. Por isso eu humildemente

peço as suas bênçãos e sua
orientação para a desafiadora
tarefa de traduzir o livro para o
idioma hebraico. Até o momento
em que todos falaremos uma só
língua, cada ser humano merece
ler esses ensinamentos em seu
idioma nativo.”

Além dessa tradução hebraica
que está começando, sete
outras traduções estão sendo
feitas: para chinês, tcheco, farsi
(persa), hindustani, indonésio,
japonês e urdu (paquistanês).
Seis outras traduções estão em

processo de revisão: para
francês, húngaro, polonês,
português, russo e espanhol.

REFLEXÕES SOBRE O 11º ENCONTRO DE LEITORES DO LIVRO
D E U R Â N T I A N A E S PA N H A
Eduardo Altuzarra, Mariano
Pérez e por mim mesma. Nosso
propósito era compartilhar o que
havíamos aprendido no
Simpósio de Liderança da UAI,
realizado em julho passado em
Techny Towers, Chicago, Illinois,
EUA, combinado com a nossa
experiência na condição de
membros do Conselho Nacional
Espanhol da Urântia Associação
Internacional (UAI).

Olga López, Curadora Associada,
Barcelona, Espanha
Leitores do Livro de Urântia em
espanhol se reuniram na bela
cidade de Sevilha, durante o fimde-semana de 11 de maio. Fazia
um calor incomum na Espanha,
para essa época do ano, mas
isso não foi uma limitação para
desfrutarmos de fraternidade e
bom humor.
Nosso encontro começou na
tarde da sexta-feira, com três
apresentações feitas por

Essa reunião foi especial, por
diversas razões. Primeiro,
porque se realizou em Sevilha,
cidade onde nasceu o
movimento urantiano na
Espanha. Segundo, porque
tivemos a grata presença de
diversos visitantes
internacionais, entre os quais
Georges Michelson-Dupont,
Vice-Presidente da Fundação
Urântia; Irmeli Ivalo-Sjölie, exCuradora Associada; Rogério
Reis da Silva e sua esposa Cleci
Lourdes Moraes Mattos, de
Portugal; Jean Duveu, da
França; e Werner Sutter, de
Vancouver, Canadá. Em terceiro
lugar, testemunhamos a

formação de um novo
Conselho Nacional da UAI.
O Encontro me deu a
oportunidade de refletir sobre
o que tem ocorrido na
Espanha, nos últimos oito
anos. Quando me tornei
Presidente havia muitos
leitores, mas a Associação não
era eficiente – nem estava
legalizada de acordo com as
leis espanholas. Tínhamos três
grupos de estudo, dois dos
quais com apenas alguns
meses de existência. Nossa
associação tinha um pouco
mais de trinta membros. Havia
muito trabalho a fazer.
Para começar, criamos um site
da Associação, para atingir
mais leitores espanhóis. De
forma lenta mas firme, e
graças à Internet, nossa lista
de leitores cresceu,
descobrimos alguns líderes em
potencial e começamos a
estabelecer ligações com
outros leitores pelo mundo
afora. Dessas ligações

aprendemos, com leitores e
líderes mais experientes, como
construir uma associação forte e
duradoura.
Pouco a pouco atingimos a
maioria dos objetivos: fundamos
a nossa Associação, de acordo
com a legislação espanhola;
completamos o site, com muitos
textos secundários e orientações
de estudo em espanhol;
duplicamos o número de
associados; realizamos
encontros nacionais a cada ano;
fizemos exposições sobre o Livro
de Urântia em várias das
maiores cidades; e apoiamos a
formação de mais grupos de
estudo. Agora já existem dez
desses grupos na Espanha.
O que mais me agrada é que
somos bem conhecidos no
movimento urantiano, graças em
grande medida à Conferência
Internacional da UAI, que se
realizou na Espanha, em 2009.
Existe uma velha canção
espanhola com a afirmação: “dos

Visitantes internacionais, da esquerda para a direita: Werner Sutter (Canadá), Theo Herzog (Alemanha), Cleci Lourdes Moraes Mattos e Rogério
Reis da Silva (Portugal), Margit Klingen (Alemanha), Jean Duveu (França), Georges Michelson-Dupont (França), e Irmeli Ivalo-Sjölie (Finlândia).
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Grupo de participantes do 11º Encontro de leitores do Livro de Urântia na Espanha

españoles, tres opiniones” (“dois
espanhóis, três opiniões), no
sentido de que é muito difícil
para dois espanhóis chegarem a
um acordo sobre o que quer que
seja. Mas os leitores espanhóis
têm hoje uma boa unidade de
propósitos. Todos os líderes na
Espanha estão bem conscientes
dos desafios à frente e desejam
enfrentá-los da maneira mais
eficaz e amorosa.
Nestes momentos de incerteza,

em plena crise financeira na
Espanha, acho que existe uma
grande oportunidade para
tornar conhecidos os
ensinamentos do Livro de
Urântia junto aos nossos
desencantados e
secularizados espanhóis. Mais
Livros de Urântia são vendidos
na Espanha do que em
qualquer outro país europeu.
Acredito que isso não é só
uma coincidência, e que este é
um bom momento para
adiantarmos a disseminação

dos ensinamentos do LU aqui.
A presente geração de jovens
adultos da Espanha é mais
educada do que nunca, e eles
estão sofrendo os efeitos da
crise financeira. Por isso acho
que deveríamos concentrar
nossa atenção neles e dar-lhes
esperança para o seu futuro.

conduzir a Associação
Espanhola da UAI a um
novo nível no trabalho de
disseminação do Livro de
Urântia e de seus
ensinamentos.
Siempre adelante!

Tenho confiança em que o
novo Conselho Nacional,
recentemente eleito, vai

Novos e antigos membros do Conselho Nacional Espanhol
Ao fundo: Mariano Pérez (grupos de estudo), Ismael Gracia (Secretário), Andrés Pérez (ex-tesoureiro) e Olga López (ex-Presidente)
Na frente: Jaime Marco (Vice-Presidente), Carmelo Martínez (Presidente) e Eduardo Altuzarra (ex-Vice-Presidente, agora Tesoureiro). Santiago
Rodríguez, ex-Secretário, estava ausente por compromissos de trabalho.
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UMA ESTÓRIA DE MEREDITH SPRUNGER
Word. Não ouvi nada mais sobre
o assunto e achei que
simplesmente tínhamos tido uma
conversa educada. Então, no
final de 2006, recebi um e-mail
de Meredith com um enorme
anexo e a mensagem: “Aqui está
ele!”

Saskia Revouri, Holanda
O Dr. Meredith Sprunger era
Presidente da Fraternidade
Urântia (Brotherhood) quando
ingressei no movimento
urantiano, em 1977. Seus
panfletos impressos com a
descrição do Livro de Urântia
eram postados para novos
leitores a partir da “sede”; por
isso ele era um grande nome
para mim. Como nunca pude
assistir às conferências de
Urântia, não cheguei a conhecer
Meredith senão no ano 2000,
quando ele me contactou com a
sua estória intitulada “Como
Encontrei o Livro de Urântia”,
para produzir uma edição revista
dela. Trocamos alguns e-mails,
mas não o encontrei
pessoalmente até 2006, quando
meu parceiro Matthew Block e
eu visitamos ele e Irene, em sua
casa de Fort Wayne, Indiana.
Durante aquela visita, Meredith
comentou que havia sintetizado
todo o Livro de Urântia e eu me
ofereci para transformar sua
síntese em livro, se ele me
enviasse os originais em formato

Depois de lermos toda a síntese
de Meredith, Matthew e eu
concluímos que precisávamos
colaborar com ele,
cuidadosamente percorrendo o
Livro e cada documento, antes
de enviarmos o seu trabalho para
impressão. Durante quase um
ano nos correspondemos
regularmente. Começando pelo
Prefácio, estudamos e
comentamos juntos cada
documento, seção por seção,
assim ajudando Meredith a
aperfeiçoar o que havia escrito.
De sua parte, Meredith também
consultava um amigo leitor/pastor
de nome Merlyn Cox; assim nos
tornamos uma equipe de quatro
integrantes. Na maioria das
vezes eles concordavam com as
nossas sugestões, mas quando
Meredith insistia em manter as
suas afirmações originais,
deixávamos isso a seu critério,
pois se tratava, afinal, de um livro
dele, e não nosso.
Nesse período Irene, a esposa de
Meredith, adoeceu e faleceu. Por
isso suspendemos os trabalhos
até que ele estivesse em
condições de continuar. Tenho
certeza de que este seu trabalho
no projeto para Os Documentos

de Urântia em Síntese

(“TheAbridged Urantia Papers”) o
ajudou imensamente a aceitar a
perda de Irene, depois de tantos
anos de companheirismo. Como
os nossos e-mail também

Irene e o Dr. Meredith Sprunger
continham assuntos pessoais de
vez em quando, viemos a
conhecer Meredith em vários níveis,
mas principalmente como um
homem dotado de qualidades
realmente espirituais e um
dedicado servidor da Revelação de
Urântia. Sentíamo-nos honrados
por ter a oportunidade de integrar
um “grupo de estudo” tão pessoal
e aprofundado, com um veterano
estudioso do Livro de Urântia como
ele.

Books, tanto em forma
eletrônica quanto para
impressão a pedido.

Uma vez que Meredith já tinha
mais de noventa anos na ocasião,
sentimo-nos um pouco
pressionados para editar seu livro
e imprimimos uma versão rápida
para a Conferência Internacional
da Fellowship em 2008. Desde
então reformatamos o livro, que
está agora disponível na Amazon

Abaixo está uma estória de
Meredith sobre como ele
encontrou o Livro de Urântia.”

Neste momento Meredith já
deve estar bem estabelecido
nos mundos de mansões,
reunido com os seus entes
queridos e familiarizado com o
novo ambiente. Esperamos
com carinho vê-lo novamente,
quando chegar a nossa hora.

COMO ENCONTREI O LIVRO DE URÂNTIA
Por Meredith Sprunger (1955)

Igreja Unida de Cristo.

Minha peregrinação espiritual
começou aos 4 anos de idade,
quando me lembro de ter dito a
mim mesmo: “Há qualquer coisa
sobre a vida que não entendo,
mas vou descobrir o que é”.
Durante os anos que se
seguiram, minha vida foi
moldada por uma série de
experiências de pico que me
levaram através de
especializações acadêmicas em
filosofia e teologia preparatórias
à ordenação como ministro da

Após anos desenvolvendo
sermões e ensaios formulando
minha própria experiência
espiritual que estava centrada na
religião de Jesus em vez de na
religião sobre Jesus, percebi que
era necessária uma nova
abordagem espiritual na teologia
cristã do protestantismo
ecumênico. Experimentalmente,
esbocei um par de livros que
precisavam ser escritos e, depois
de alguma procrastinação,
finalmente me comprometi com a

disciplina de escrever estes livros.
Pouco depois de ter tomado esta
decisão, O Livro de Urântia foi
posto em minhas mãos.
Em dezembro de 1955, Irene,
minha esposa, e eu fizemos uma
visita aos nossos amigos Dr. e Srª.
Brueseke em South Bend, Indiana.
Além de suas atividades pastorais,
Ed servia como diretor de uma
comissão teológica na Igreja
Evangélica e Reformada (mais
tarde unida à denominação
Congregacional Cristã para se

tornarem a Igreja Unida de
Cristo). No decurso da visita, Ed
pegou num grande livro azul e
mo entregou dizendo: “O Juiz
Louis Hammerschmidt (um
membro de sua congregação)
deu-me este livro. Uns homens
de negócios acham que isto é
uma nova Bíblia”. Olhei o
sumário e li títulos de capítulos
como “As hostes mensageiras
do espaço”, escrito por Um
Elevado em Autoridade, e “Os
Corpos de Finalidade”, da
autoria de um Conselheiro
Divino e Um Sem Nome Nem
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Número! Quando entreguei o
livro de volta a Ed, soltamos
umas sonoras gargalhadas
sobre homens de negócios
achando que tinham uma nova
Bíblia. Tomei como garantido
que jamais voltaria a ver esse
livro.
Nessa época eu era vicepresidente da Conferência
Indiana-Michigan, e o Juiz
Hammerschmidt era o leigo no
nosso conselho de
administração da conferência.
Em janeiro dei carona ao juiz
para comparecermos a uma
reunião do conselho em
Jackson, Michigan. Durante a
viagem, Hammerschmidt
trouxe à baila o assunto do
espiritualismo, o qual ele não
aceitava, e ficou um pouco
surpreso que eu tivesse feito
um estudo sobre isso. Após
uma pausa, ele se voltou para
mim e disse: “Ouça, tenho um
livro que eu gostaria que você
lesse e me dissesse o que
pensa dele”. Eu sabia que ele
se estava referindo a O Livro
de Urântia, mas para evitar
ferir sua susceptibilidade
respondi: “Muito bem, Juiz.
Envie-o para mim”. Quando o
livro chegou, eu o pus de lado,
não querendo desperdiçar
meu tempo lendo o que
parecia ser ou um absurdo
esotérico ou algum elaborado
sistema de teosofia.
Periodicamente, eu li um
pouco aqui e ali, mas sem
ficar impressionado. Nesse
verão, eu o levei comigo para
as férias, mas as coisas não
ficaram suficientemente
entediantes ao ponto de me
fazerem olhar para o livro. Em
Setembro, percebi que iria

estar em uma reunião com
Hammerschmidt em outubro, e
tinha que ler algo e lhe dizer o
que eu pensava sobre isso.
Passei os olhos pelo sumário,
vi que havia uma seção sobre a
vida e ensinamentos de Jesus.
Pensei que, com a minha
prática teológica, conseguiria
fazer uma análise concisa
desta seção. Quando comecei
a ler, não encontrei o que
esperava, o que seria algo
como O evangelho aquariano
de Jesus o Cristo, por Levi H.
Dowling. A história da vida
inicial de Jesus era mais
credível do que os relatos que
se encontram em histórias
apócrifas sobre a meninice de
Jesus. Era algo que poderia ter
acontecido com razoabilidade.
Conforme eu prosseguia para
aquele aspecto da vida de
Jesus contemplado pelo Novo
Testamento, fiquei ainda mais
impressionado. Alguns dos
problemas teológicos
tradicionais eram tratados pelos
acontecimentos da história de
uma maneira que fazia mais
sentido do que qualquer coisa
que eu jamais lera. Achei que a
narrativa do Livro de Urântia
estava solidamente enraizada
nas realidades do Novo
Testamento. Houve vezes em
que eu lia com lágrimas
correndo pelo rosto. Quando
acabei de ler “A vida e
ensinamentos de Jesus”, eu
estava teológica e
espiritualmente inspirado.
Quem quer que tivesse
produzido uma vida de Jesus
desta qualidade, eu pensei, tem
que ter algo significativo para
dizer no resto do livro.
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Motivado assim,
comecei pela
“Introdução” e li
o livro inteiro.
Descobri que
os primeiros
três quartos do
livro eram
ainda mais
assombrosos e
profundos do
que “A vida e
ensinamentos
de Jesus”! Os
ensinamentos
do Livro de

Urântia

reverberaram e
se
harmonizaram
com minha
experiência e
pensamento
Edith E. Cook, Irene e Meredith Sprunger um
mais elevado.
piquenique Urântia em 1960
A substância
dos dois livros
leu – confirmaram minha
que eu planejara escrever
avaliação de sua elevada
estava de longe melhor
qualidade.
expressada aqui do que alguma
vez eu conseguiria. Se esta não
é uma representação autêntica
Nosso grupo de clérigos passou
da realidade espiritual, disse
vários anos entrevistando as
para mim mesmo, é da maneira
pessoas ligadas à publicação do
que deveria ser! Ciência,
livro e investigando
filosofia e religião foram
acontecimentos associados à
integrados mais eficientemente
sua origem. Desde então, me
nO Livro de Urântia do que em
dediquei a partilhar O Livro de
qualquer outro sistema
Urântia com estudantes
filosófico ou teológico que eu
universitários e o clero da
conhecesse. Não havia
cristandade do protestantismo
qualquer dúvida em minha
ecumênico.
mente de que este era o mais
inspirador e autêntico retrato da
realidade espiritual disponível
para a humanidade.
Dei cópias do Livro de Urântia a
cerca de uma dúzia de meus
colegas, e todos eles exceto
um – o qual admitiu que não o

P R E C I S A - S E D E A J U DA
Caros amigos e leitores do Livro de Urântia, o diretor de traduções está procurando voluntários, leitores de longa data com alguma
experiência em tradução, para ajudar nas seguintes traduções:



Chinês: tem que ser um falante nativo de chinês com perícia em escrita.



Hebraico: tem que ser um falante nativo de hebraico com perícia em escrita.



Indonésio: tem que ser um falante nativo de indonésio com perícia em escrita.

Por favor, contate Georges Michelson-Dupont em georges.michelson-dupont@wanadoo.fr
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MINHA

V I AG E M À
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COLÔMBIA, AMÉRICA

DO

SUL

Colômbia e Brasil são dois dos países mais
religiosos da América do Sul. A Colômbia é,
per capita, um dos países com mais leitores
do Livro de Urântia do mundo. Depois de
todos os problemas com cartéis da droga na
década de 1980, Medellín emergiu como
uma cidade vibrante com um clima
maravilhoso. Tem um novo e belo sistema
de transportes, incluindo teleféricos que
servem regiões nas encostas, e tem
museus de arte e indústria florescente.

Por Jay Peregrine, diretor
executivo, Fundação Urântia,
Chicago, Illinois, EUA
Nota dos editores: Jay e Mo
Siegel, o presidente da
Fundação Urântia,
compareceram na Conferência
da Urantia Association
International em Medellín,
Colômbia, de 28 de abril a 2 de
maio de 2012.

Tamila Ragímova

Tamila Ragimova, presidente da associação
colombiana da Urantia Association
International, fez um excelente trabalho na
organização da conferência. Houve quinze
apresentações por oradores em espanhol e
inglês. As palestras foram traduzidas
simultaneamente para inglês e espanhol.
Além disso, foi providenciada uma conexão internet de vídeo direta e ao vivo. Os participantes da conferência
passaram as tardes em oficinas, onde foram estudados tópicos aprofundados em grupos menores.
Nas noites fomos ofertados com música e dança tradicionais no hotel. Uma noite demos uma volta pela
cidade em chivas (um chiva é um pequeno ônibus aberto muito colorido). No último dia da conferência
fizemos uma viagem à região rural, visitando uma aldeia tradicional e almoçando numa velha fazenda.
Para mim, a conferência foi um momento para renovar velhas amizades e fazer novos amigos no contexto de
estudo e discussão aprofundados dos ensinamentos do Livro de Urântia. Também foi uma oportunidade de
vivenciar um país lindo e excitante: Colômbia.

Wilson León Naranja

Jaime Rey Albórnoz

Yolanda Silva
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DIRETORIA DE GRUPOS DE ESTUDO
D O L I V RO D E U R Â N T I A
Por Scott Brooks, Lewis Center,
Ohio, EUA
Quase seiscentos visitantes da
Austrália, Brasil, Canadá,
Colômbia, França, Hungria,
México, Ucrânia e Estados
Unidos convergiram em maio
para uma nova localização no
ciberespaço: o Diretório de
Grupos de Estudo. Eles foram ali
para encontrarem ou registrarem
um grupo de estudo.
O Diretório de Grupos de Estudo
do Livro de Urântia
(www.urantiastudygroup.org) é
um projeto patrocinado pela
Urantia Association International,
a Urantia Book Fellowship e a
Urantia Foundation. É
administrado por uma equipe de
voluntários de cada organização.

Em maio, o site abandonou o
nome “portal” e começou a usar
o termo “Diretório de Grupos de
Estudo” para melhor refletir o
foco principal do site.
O diretório muda
automaticamente de inglês para
francês, russo ou espanhol
assim que detecta o idioma
nativo do visitante. O diretório
planeja acrescentar mais
idiomas de modo que os leitores
de todo o mundo possam
encontrar grupos de estudo
perto deles. A equipe do
diretório está em busca de
voluntários para ajudarem a
traduzir as páginas do site para
outras línguas. Os voluntários
deverão contatar
info@urantiastudygroup.org.

Até maio de 2012, há cerca de
260 grupos de estudo de 29
países registrados no diretório. Os
Estados Unidos têm 190 grupos
de estudo listados no diretório. O
Canadá tem 22 grupos de estudo.
Austrália e Brasil têm seis cada
um. Estônia, França, Alemanha,
Grã-Bretanha, Nova Zelândia e
Venezuela têm três cada. Bélgica,
México, Espanha, Suécia e
Ucrânia têm dois cada. E Chile,
Dinamarca, Finlândia, Guatemala,
Hungria, Israel, Quênia, Líbano,
Noruega, Peru, Polônia, África do
Sul, Coreia do Sul e Suíça têm um
cada.

Urântia usando motores de

busca online. Uma busca por
“diretório de grupos de estudo”
agora encontra o diretório
listado acima de grupos mais
antigos estudando assuntos tão
diversos quanto Um Curso em
Milagres, HaYesod, Ayn Rand
e o McKenzie Method.
Aos leitores que sugeriram
melhoramentos no diretório,
nós, a equipe de suporte do
diretório, dizemos, “Obrigado”.
Iremos implementar alguns
desses melhoramentos
sugeridos no futuro próximo.

A equipe tem trabalhado para
melhorar a classificação do
diretório no Google de maneira
que os leitores em todo o mundo
possam encontrar o Diretório de
Grupos de Estudo do Livro de

A EQUIPE DO DIRETÓRIO DE GRUPOS DE ESTUDO DO
LIVRO DE URÂNTIA

Marta Elders ( FU )

Gaétan Charland ( AUI )

Lenny Cowles ( Fellowship ) Tamara Strumfeld ( FU )

Emilio Coppola ( Fellowship )

Scott Brooks ( AUI )

James Woodward ( AUI ) Michelle Klimesh ( Fellowship )

John Hales ( Fellowship )

Mo Siegel ( FU )
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D UA S

N OVA S N O M E A Ç Õ E S

Nota dos editores: Parabéns a Share Beasley e Line St-Pierre por aceitarem o convite para se juntarem ao Conselho Alargado da Fundação
Urântia. Bem-vindas, senhoras!
tem trabalhado em muitas
capacidades de liderança
local e nacional. Share
serviu no Comitê do Projeto
Matthew da Fundação
Urântia como membro
fundador. Por uma década,
Share serviu no Comitê
Executivo dos Estudantes do
Livro de Urântia na Flórida.
Share é membro da UAI e da
Fellowship e tem sido
facilitadora e líder de oficinas
nas suas conferências
respectivas. Share foi anfitriã
e facilitadora de muitos
grupos de estudo, oficinas e
retiros ao longo de vinte e
cinco anos.
Line St-Pierre nasceu
canadense francesa em LavalOuest, Québec, Canadá. É
casada, mãe de dois filhos e
avós de duas netas. Line é
leitora do Livro de Urântia

Share Beasley mora em Brandon,
Flórida, com seu marido, Bill. É
mãe e avó, bem como sócia ativa
numa empresa. Share começou a
ler O Livro de Urântia há mais de
quarenta anos e, desde então,

COMENTÁRIOS DE LEITORES
O que O Livro de Urântia
significa para mim

Por Graciela Cristina Benedetti,
Bahía Blanca, Argentina
Desde o primeiríssimo momento
em que encontrei O Livro de
Urântia, senti uma onda de amor
guiando minha vida, inundando
frios recantos de minha
interioridade com seu calor e
toque terno, e iluminando cada
pequeno lugar escuro dentro de
mim com seus assombrosos
ensinamentos. Esta revelação
me mobilizou e me deu novos
valores a cada parte de mim que
estivera estática e inerte até
esse momento.
Meu nome é Graciela Cristina
Benedetti. Meu marido e eu
temos três rapazes e vivemos
em Bahía Blanca, uma cidade
portuária a sul de Buenos Aires,
Argentina.
Em outubro de 1999, compareci

numa conferência e fiquei
maravilhada com o que
escutei de um dos oradores,
a quem pedi que me
enviasse seu discurso, o
que ele fez. Ele deixou claro
que seu discurso foi
inspirado pelO Livro de
Urântia, o qual podia ser
encontrado em
www.urantia.org. Um dia,
minha curiosidade me levou
a clicar nesse link, e desde
esse dia em diante iniciei
minha própria aventura
cósmica lendo O Livro de
Urântia.
Fiz cursos por meio da
Urantia Book Internet School
e entrei num grupo de
estudo.
Quanto mais leio, mais
percebo que este livro
ensina sobre o amor do Pai,
do Filho e do Espírito, e
sobre como esse amor,
progressivamente e com
segurança, nos abraça e
leva até o Paraíso.

desde 1996. Ela descreveu
sua experiência de confiar
nas verdades da Revelação
urantiana como “o dia em que
senti Deus na minha alma,
me transformando e dando
um profundo significado e
propósito à minha vida.
Serviço foi a palavra-chave, e
começou então minha
jornada consciente”. Line tem
estado envolvida no
movimento urantiano desde
2001 e tem cumprido muitas
funções na comunidade
canadiana leitora do Livro de
Urântia. Atualmente, Line é
vice-presidente da Urântia
Associação do Canadá e está
ativamente envolvida na
coordenação e facilitação de
oficinas, conferências e
grupos de estudo do Livro de
Urântia.
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A perfeição do livro

documentos todos.

Por John Strobel, Chicago,
Illinois, EUA

O que me impactou de
imediato foi a perfeição do
livro; eu não tive qualquer
dúvida quanto à sua
autenticidade. Embora eu
tivesse descoberto que muito
da Bíblia era interpretado
(muitos eruditos passaram a
vida inteira estudando e
interpretando só uns poucos
livros da Bíblia), O Livro de
Urântia estava em palavras
simples.

Embora minha esposa, Joanne,
leia O Livro de Urântia há
muitos anos, não comecei a lêlo senão depois da visita de um
bom amigo que tinha uma
avalanche de perguntas para
colocar à Joanne sobre o livro.
Foram as respostas
ponderadas de Joanne a essas
questões que me intrigaram e
finalmente despertaram meu
interesse em lê-lo. Primeiro, li a
Parte IV, a “Vida e
ensinamentos de Jesus”.
Depois li os documentos sobre
Adão e Eva. Ainda não li os

maravilhosa para desvendar os
tesouros dos ensinamentos do
Livro de Urântia.
O que tem mais significado para
mim é ler O Livro de Urântia com
Joanne e partilhar esta
experiência com ela. Tenho a
certeza que ela deve ter orado
muitas vezes para que eu me
interessasse pelo livro e para
que finalmente abrisse os olhos.

Quanto mais o leio, maior é
meu apreço e desejo de
continuar a lê-lo. Descobri
que o grupo de estudo que eu
frequento tem sido uma ajuda

I R M E L I I VA L O -S J Ö L I E :
E M BA I X A D O R A I T I N E R A N T E

D O L I V RO

Nota dos editores: Irmeli Ivalo-Sjölie e Werner Sutter têm trabalhado incansavelmente para disseminar O Livro de Urântia e seus ensinamentos
pela Alemanha e Suíça. Eles sentem que encontraram jovens leitores entusiastas e competentes para ocuparem seu lugar.
Este é o grupo de Karlsruhe organizado por Erwin van Ghent. É um grupo muito dinâmico que se reúne na terceira terça-feira de cada mês. Outro
grupo de estudo irá começar este julho em Mannheim.

Thomas, Eve, Barbara, André, Erwin, Irmeli, Hartmuth e Werner
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Este é o grupo de expressão alemã na Suíça. O grupo é coordenado por Christian Ruch e reúne-se mensalmente em Zurique.

Christian Günther, Christian Ruch, Klaus Hauschild, Irmeli Ivalo-Sjölie, Werner Sutter, Silvia Schneider, Suzanne Funk,
Sandra Burga-Cisneros, Sybille Günther, Reini Schneider.

Irmeli em Helsinque com a
dona da Livraria Era Nova.
Pode-se encontrar aqui as
versões finlandesa e
sueca do Livro de Urântia.
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“Nunca
esqueças, o Pai
não limita a
revelação da
verdade a
nenhuma
geração, nem a
nenhum povo”
Jesus,
O Livro de Urântia,
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