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NOTÍCIAS DA FUNDAÇÃO
URÂNTIA NA INTERNET
N O S S A V I AG E M À A M É R I C A D O S U L
Por Mo Siegel, Presidente,
Fundação Urântia, Boulder,
Colorado, EUA
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Cento e oitenta mil cópias da
tradução espanhola do Livro de
Urântia foram vendidas desde sua
primeira publicação em 1993. A
tradução portuguesa foi publicada
em 2008 e tem mais de oito mil
cópias vendidas no Brasil. Com isto
em mente, em 26 de janeiro de
2012, minha esposa, Jennifer, e eu
arrancamos para 1) conhecer
leitores no Brasil, Argentina,
Uruguai e Chile; 2) verificar a
disponibilidade, preço e distribuição
do Livro de Urântia em livrarias; e
3) vivenciar algumas das aventuras
de Magalhães ao atravessar o
Cabo Horn em navio. Durante
décadas ansiei viajar através do
Estreito de Magalhães, dobrar o
Cabo Horn e visitar as
comunidades do sul mais longínquo.
Missão cumprida!

Susana Hüttner Palaia, Mo Siegel e Ligia Zotini
em uma livraria FNAC
Ao longo de nossa viagem
conhecemos muitos generosos e
devotados leitores do Livro de
Urântia. Para esses estudantes é

mais difícil terem livros
disponíveis e em preços mais
acessíveis do que na América
do Norte. Nos EUA a
Amazon.com vende a versão
Kindle do Livro de Urântia por
USD$7,16, o exemplar de
capa flexível por USD$15,61 e
o exemplar de capa dura por
USD$18,45. O exemplar de
capa flexível é vendido no
Brasil pelo equivalente a
USD$27 a 44; na Argentina,
por USD$40 a 50; no Uruguai,
por USD$100; e no Chile, por
USD$70 a 80.
As livrarias online são
virtualmente inexistentes fora
do Brasil. A maioria das
livrarias não faz estocagem do
Livro de Urântia, mas este
pode ser encomendado.
Apesar dos preços elevados e
pouca disponibilidade, a
Revelação Urantiana tem sido
solidamente aceita na
América do Sul.
Brasil

Reunião de leitores na casa de Susana e Sabino

Iniciamos nossa viagem em
São Paulo com uma afetuosa
acolhida no aeroporto pela
Susana Hüttner Palaia e pela
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Começamos por discutir como
descobrimos O Livro de Urântia
e finalizamos com deliciosas
empanadas argentinas e pizza.
O cenário era tudo o que se
poderia sonhar da casa de um
artista inspirado no Livro de
Urântia.
Lindas pinturas penduradas em
todas as paredes e abundantes
sentimentos de boa vontade.
Em nosso segundo dia na
Argentina, visitamos o novo
distribuidor de livros da
Fundação Urântia. Graças aos
esforços de Henk e Claire
Mylanus, no ano passado
angariamos um distribuidor
argentino que irá aumentar a
distribuição do livro. Eles
esperam vender 600 livros no
primeiro ano.

Uma noite fantástica na casa de Carlos e María
Ligia Zotini. Na primeira tarde
visitamos livrarias em São Paulo.
Graças ao trabalho esforçado de
Jay Peregrine e Tamara
Strumfeld, o livro está exposto
nas estantes de dez livrarias da
FNAC no Brasil. A FNAC vende
os livros pelo equivalente a
USD$27. A maioria das outras
lojas no Brasil vende a versão de
capa flexível pelo menos por
USD$44.
Após visitarmos lojas, fomos para
a casa de Susana e Sabino e
passamos um tempo com leitores.
Tivemos um maravilhoso jantar
em que os anfitriões foram Caio e
Nancy Caffé. No dia seguinte,
Susana organizou uma reunião
de tamanho considerável em sua
casa; alguns dos leitores viajaram
muitas horas para estarem
presentes. Ficamos
profundamente sensibilizados
pelo seu entusiasmo pela
Revelação Urantiana e sua
graciosa hospitalidade. Depois

fomos à festa de aniversário do
Carlos Leite da Silva.
Atualmente, há 57 grupos de
estudo ativos no Brasil. Ouvimos
histórias maravilhosas sobre
como as pessoas encontraram O
Livro de Urântia no Brasil. Quase
metade das pessoas disse que
as obras de J. J. Benitez os
induziram a pegar no livro. Em
Cavalo de Tróia, sua saga de
diversos volumes, Benitez
recorreu extensamente a
ensinamentos da Parte IV do
Livro de Urântia.
Uma coisa é muito óbvia: Susana
tem sido uma influência
unificadora e coordenadora para
os leitores brasileiros. Ela tem um
potencial extraordinário de
energia amorosa e coordenação
social.
Se você quiser saber mais sobre
as atividades no Brasil, visite
www.urantia.org.br e

Armazém do distribuidor na Argentina

www.elub.com.br. Além disso,
existem grupos urantianos em
redes sociais como o Facebook
e o Orkut.
Argentina
Depois de deixarmos o Brasil,
voamos para a Argentina, onde
fomos recebidos por Carlos
Rubinsky. Se aprendemos algo
em nossa viagem é que é
necessária liderança para
estabelecer a Revelação
Urantiana em um país. Carlos
Rubinsky tem sido a força
unificadora e impulsionadora
para O Livro de Urântia na
Argentina. Ele patrocinou
grupos de estudo,
comunicações, reuniões, feiras
do livro e outros esforços de
disseminação para leitores.
Carlos e sua esposa, María
Inés, foram os anfitriões de
uma reunião e um delicioso
jantar em sua casa.

Depois de nos reunirmos em seu
escritório, eles nos levaram a
cinco livrarias em Buenos Aires.
Todas as livrarias tinham
exposições destacadas do Livro
de Urântia, o qual é vendido por
USD$40 ou mais, dependendo
da livraria.
Uruguai
Saímos de Buenos Aires e nos
dirigimos para Punta del Este,
no Uruguai. Nesta linda estância
no litoral, nos encontramos com
Alberto e Horacio Brupacher,
defensores de longa data da
Fundação Urântia. Passamos
uma bela tarde com eles
discutindo os ensinamentos do
Livro de Urântia, grupos de
estudo e distribuição do livro.
Alberto e Horacio mostraramnos interessantes sites sobre O
Livro de Urântia, os quais usam
para estudo pessoal e
apresentações do livro.

Jennifer e a equipe de vendas Argentina
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para mim foi seis
dias de enjoo.
Dizem que aquelas
águas são das mais
difíceis do mundo;
então eu já deveria
estar prevenido.
Mesmo assim, estou
contente por termos
feito a viagem.
Chile
Puerto Varas

Horacio, Jen, Mo e Alberto em Punta Del Este, Uruguay
Contaram-nos sobre serem os
anfitriões de um encontro de
oitenta leitores do Livro de
Urântia. Agora, sempre que
possível, dão seminários de
apresentação a novos leitores.
Não existem grupos ativos em
Punta del Este e é difícil achar o
livro. Encontraram um livro em
uma cidade a cerca de quarenta
quilômetros de distância.
USD$100 é o preço corrente para
O Livro de Urântia no Uruguai.
Adoramos passar tempo com os
irmãos Brupacher. Estes gêmeos
idênticos vivem na mesma casa,
casaram com irmãs e possuem
um negócio de mobiliário em
sociedade. O filho de Alberto riuse quando contou à Jen que os
dois irmãos costumam aparecer
para o café da manhã usando
roupas iguais. Jen disse que os
irmãos se pareciam com estrelas
do rock ou estrelas de cinema

num filme sobre surf. Sinto-me
abençoado por ter passado uma
tarde com estes companheiros
buscadores da verdade. Depois
de voltarmos para Boulder, fomos
ao grupo de estudo e estávamos
lendo sobre o universo local.
Fechei os olhos e visualizei
Alberto e Horacio a meio mundo
de distância lendo as mesmas
descrições empolgantes de
Nebadon.

Felizmente, Marian
Hughes, uma leitora
de longa data no
Alessandro Guarneri, Mo e Jen
Havaí e dona de
uma casa no Chile,
tomou conhecimento de nossa
Santiago
viagem. Marian providenciou
um guia e um carro para que
Flor e Georges Robles foram
pudéssemos conhecer um
anfitriões de uma reunião de
leitor, Alessandro Guarnieri,
leitores de Santiago desde as

Cabo Horn, Ushuaia, o Estreito
de Magalhães e os fiordes
chilenos
Muitas vezes há disparidade
entre a realidade e as nossas
fantasias. Para mim, a viagem
dobrando o Cabo Horn foi uma
dessas situações. Viajar pelas
vias marítimas velejadas por
Magalhães, Sir Francis Drake e o
Capitão Cook me parecera uma
aventura romântica. A realidade

Passagem pelo Cabo Horn
que mora em Puerto Varas.
Tivemos uma refeição deliciosa
e uma bela conversa com
Alessandro.
Renaca
Jon DeToy nos apanhou em
Valparaiso e nos levou à
comunidade artística “Blowing
in the Wind”, em Renaca. Esta
comunidade tem uma série de
leitores do Livro de Urântia e
mais se lhes juntarão em breve.
Jon, um cidadão americano,
recentemente se mudou para o
Chile e levou consigo 120
exemplares do Livro de Urântia
em espanhol. Visitamos um
agradável grupo de leitores,
após o que Jon e sua família
nos levaram a um encontro de
leitores maior em Santiago.

Jennifer com Jon DeToy e Pradhana Fuchs

13h30 até as 20h00. Flor e
Georges gentilmente ofereceram
almoço e jantar a todos. Era uma
tarde quente de um domingo de
verão, e a reunião foi
agradavelmente descontraída.
Papeamos, lemos o livro e
comemos, enquanto as crianças
nadavam na piscina.
Soubemos de diversas coisas
durante a reunião. Há cerca de
trezentos leitores ativos em
Santiago e seis grupos de estudo.
Os livros são caros. Os de capa
flexível custam USD$70 a 80. O
grupo se queixou muito dos
preços elevados e foi dito que os
preços deveriam ser de USD$30
a 40. Disseram que o preço era
muito alto por causa de um
imposto de valor acrescentado
de 19% e uma taxa de
importação de 9%. Expliquei que
a Fundação Urântia queria
preços justos e que vendíamos
exemplares de capa flexível para
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Discutindo os ensinamentos do Livro de Urântia com leitores de Santiago
o nosso distribuidor na América
Latina por USD$10.

Conclusões

Na segunda-feira visitamos
livrarias e encontramos um livro
de capa flexível – embrulhado em
papel celofane na seção de
“reservados” – custando USD$70.
Os leitores expressaram seu
agradecimento pela ajuda que
haviam recebido para obter livros,
graças aos esforços generosos
de Marion Hughes, o Pipeline of
Light e outros doadores.

tem profundas raízes
na América do Sul.
Sentimos o respeito e
a paixão pela
Revelação Urantiana
onde quer que fomos.
Também sentimos
apoio e lealdade à
Fundação Urântia.

Conhecemos leitores entusiastas
e dedicados. Por exemplo,
Yolanda Silva Solona, leitora de
Santiago, tem um blog que
dissemina os ensinamentos do
livro para 5 mil pessoas. Flor
criou muitos apoios para estudo
que podem ser vistos em http://
www.scribd.com/diagramas606.
Nossa viagem a Santiago valeu
imenso a pena. Estamos gratos
pelos novos amigos que fizemos
no Chile.

O Livro de Urântia

Além disso,
soubemos o seguinte
sobre distribuição de
livros nestes países:

1. A revolução de
livros digitais norteamericana não
ocorreu nos países
que visitamos.
Começou no Brasil,
mas levará no mínimo
uns cinco ou mais
anos para ter um impacto
substancial. Não tivemos
qualquer notícia nem vimos que
os livros digitais/online

“Sorely Tried”, HMS Beagle ao largo do Cabo Horn,
em 12 de janeiro de 1833, por John Chancellor

Flor Robles com seus diagramas para estudo
afetassem as vendas nas
livrarias na Argentina, Uruguai
ou Chile. Livrarias permanecem
como os elos vitais na corrente e
parecem prosperar por toda a
América do Sul.

ensinamentos. Cada esforço
que empregamos no apoio a
grupos de estudo ajudará a
criar infraestrutura e
estabilidade para a
Revelação Urantiana.

2. O preço do Livro de Urântia é
muito alto exceto no Brasil.
Custos de transporte, impostos
governamentais, taxas e
margens de lucro de distribuidor
e varejo tornam o preço
inacessível para muitos latinoamericanos. O Livro de Urântia
é um dos livros mais caros nas
livrarias. Precisamos de um
programa ativo para reduzir o
preço.

4. É preciso apoio contínuo
para os esforços de
disseminação dos indivíduos
e aquelas organizações que
enviam caixas de livros para
leitores e grupos de estudo
na América Latina.

3. Grupos de estudo são a
melhor maneira de disseminar O
Livro de Urântia e seus

5. Precisamos expandir as
ferramentas da internet para
a leitura, ensino e partilha do
Livro de Urântia.
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P R I N C I PA I S D E C I S Õ E S D A R E U N I Ã O D O C O N S E L H O D E
CURADORES EM JANEIRO DE 2012
Marilynn Kulieke, Secretária da
Fundação Urântia, Lincolnshire,
Illinois, EUA
Destaques de 2011
Livros Vendidos e Baixados da
Internet
O total de vendas e "downloads"
aumentou 13% este ano. As
vendas de livros foram iguais às
de 2010, o que parece
satisfatório, diante do declínio
da indústria editorial norteamericana no período.
Dezesseis mil livros foram
vendidos em 2011 e 29.808
versões eletrônicas foram
baixadas do
site www.urantia.org . Estima-se
que mais de 60 mil "downloads"
do Livro de Urântia foram feitos
em 2011, de vários sites.
As livrarias norte-americanas
continuaram seu declínio, em
um mercado editorial que evolui
rapidamente. Os livros digitais,
os "downloads" da Internet, a
atuação da Amazon.com e o
encolhimento do número de
livrarias tradidionais alteraram
significativamente a
disseminação de livros junto aos
leitores. A maior parte das
mudanças afetou
negativamente a dinâmica
financeira de impressão e venda
de livros. Mas este é o mundo
em que vivemos, e
nós aceitamos com prazer o
desafio de garantir a distribuição
do Livro de Urântia nestes
tempos de mudança.
As Doações e o Orçamento
O total de doações para 2011 foi
de USD$ 800.396,00, com um
crescimento de 10% em relação
às doações de 2010, que tinham
sido de USD$ 725.633,00. A
campanha de arrecadação de
fim de ano teve um grande
sucesso e somos extremamente
gratos por suas generosas
doações. Elas cobriram as
despesas de 2011 e ajudaram a
imprimir ainda mais livros.

Esperamos que as despesas de
2012 sejam iguais ou menores. As
despesas de capital foram
altas em 2011, devido à impressão
de 22.921 livros. Assim sendo, o
fluxo de caixa para o ano passado,
em decorrência daquela
impressão, nos forçou a retirar
cerca de USD$ 75.000,00 das
reservas disponíveis.
Impressão de Livros
A Fundação Urântia imprimiu
22.921 livros em 2011:
° 1.800 de capa dura em espanhol
(versão 1993)
° 3.813 brochuras em português
° 1.890 de capa dura em polonês
(2ª impressão)
° 3.240 brochuras em espanhol
(de 1993) para a Argentina
° 1.178 brochuras em espanhol
(de 1993) para a América do Sul
° 6.300 brochuras em inglês
° 2.700 de capa dura em inglês
° 2.000 de capa de couro sintético
em inglês
Distribuição Internacional de
Livros
A distribuição internacional
aumentou porque:
° Novos canais de distribuição
foram abertos na Argentina.
° A distribuição da tradução russa
passou a ser feita pelo maior
distribuidor de livros espirituais da
Rússia.
° Novos canais de distribuição
foram abertos na Austrália.
Agradecemos de coração a
Kathleen e Trevor Swadling por
suas muitas décadas de dedicado
trabalho como distribuidores do
Livro de Urântia na Austrália.
° A maior parte dos distribuidores

europeus fez sólido progressso
através da União Europeia.
Agradecemos a Henk e Claire
Mylanus pelo seu diligente trabalho
no avanço da distribuição na UE.
Serviços à Comunidade
Durante 2011 as instalações de 533
W Diversey Parkway foram
utilizadas pela Urântia Associação
Internacional (UAI), pela Urantia
Book Fellowship, pelo Conselho de
Curadores da Fundação Urântia,
pela Urantia Boook Internet School e
pelo Grupo de Estudo de QuintaFeira à Noite.
A UAI, a Fellowship e a Fundação
Urântia acordaram criar um novo
Portal de Grupo de Estudo,
em http://urantiastudygroup.org .
Nossos agradecimentos à equipe do
Grupo: Scott Brooks, Emilio
Coppola, Lenny Cowles, Marta
Elders, John Hales, Tamara
Strumfeld e James Woodward.
A Fundação Urântia e a Fellowship
também acordaram cooperar
na produção de áudio-livros em
espanhol e russo. Adicionalmente,
Marilynn Kulieke foi
designada como elemento de
ligação entre a Fundação Urântia e
uma equipe que está produzindo um
áudio-livro em português.

edição europeia em uma bela
tradução adaptada para os
leitores de língua espanhola em
todo o mundo. Agradecemos
especialmente a Camilo
Martínez, da Espanha (TradutorChefe); a Anibal Pacheco, do
Chile; a Raul Pujol, de Porto
Rico; a Olga López, da Espanha;
a Gard Jameson, Georges
Michelson-Dupont (Responsável
pelas Traduções) e Víctor García
Bory (elemento de ligação da
equipe).
A equipe de revisores da
tradução francesa está composta
por Georges Michelson-Dupont,
Jean Royer, Richard Lachance e
Claire Mylanus. Eles esperam
terminar a revisão em 2014.
Versões Revistas do Livro na
Internet
Versões HTML de todas as
traduções do Livro de Urântia
foram corrigidas, revistas e
colocadas na Internet, estando
disponíveis
em www.urantia.org . Agradecim
entos especiais são devidos a
Larry Watkins, por suas milhares
de horas de trabalho neste
projeto.
Escola do Livro de Urântia
na Internet (UBIS)

Traduções
Um Site do Tradutor foi ativado em
2011. As equipes de tradução para o
francês, o espanhol e o português já
estão utilizando-o. Agradecimentos
especiais por esta realização são
devidos a Rogério da Silva, Rob
Reno, Georges Michelson-Dupont,
Jay Peregrine e Larry Watkins.
Bons progressos foram feitos nas
traduções para o chinês e diversos
outros idiomas.
Revisão das Traduções para o
Espanhol e o Francês
A equipe de revisão para o espanhol
iniciou seu trabalho de amalgamar a
tradução espanhola de 1993 e a

O site da UBIS na Internet foi
traduzido para o espanhol,
possibilitando aulas neste
idioma. As turmas cresceram.
Preparativos estão sendo feitos
para proporcionar aulas também
em português.
Uma reunião do Conselho da
UBIS se realizou em Chicago,
para examinar os planos de curto
e médio prazos. Devemos
grandes agradecimentos a
Dorothy Elder, Georges
Michelson-Dupont, Polly
Friedman, Olga López, Ralph e
Betty Zehr, e a Tom Brachna,
Judy Cosky, Susan Flacks e
Pam Maunakea por suas
enormes contribuições para a
UBIS.
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Reforma do Prédio da
Fundação Urântia em 533 W
Diversey Parkway
A fase 1 do Projeto de Reforma
do Prédio da 533 W Diversey
(2º andar: três novos banheiros,
nova cozinha e melhoras na
varanda do dormitório, no
corredor e na sala de café-damanhã) ficou quase completa
em 2011. Esperamos terminar
as obras do 2º andar em julho.
Começamos a Fase 2, que
abrangerá a reforma do primeiro
andar e o conserto de
encanamentos no sub-solo. Em
2011 acrescentamos uma nova
sala de conferências,
reformamos a sala de visitas e
começamos a reforma de dois
banheiros, da sala de
copiadoras, da sala
intermediária e do corredor.
Muitas das antigas tubulações e
os perigosos encanamentos do
sub-solo foram reparados ou
substituídos.
Carca de USD$ 215.000,00 já
foram levantados, do total de
USD$ 400.000,00 necessários
para a reforma completa. Este
prédio histórico é um patrimônio
para as gerações futuras e um
recurso comunitário vital para os
dias de hoje. Precisamos muito
de suas doaçoes, livres de
impostos, especificamente para
o Projeto de Reforma do Edifício
533 ("533 Building Renovation
Project"). Para completar o
primeiro andar precisaremos de
USD$ 50.000,00 antes do final
de 2012.

Mudanças de Pessoal na
Fundação Urântia
Em dezembro de 2011 Joanne
Strobel passou a integrar a equipe
de 533 Diversey Parkway, como
Assistente Executiva de Jay
Peregrine. Joanne veio de Atlanta,
Geórgia, trazendo um amplo leque
de talentos para a equipe. Nossas
boas-vindas a Joanne! Joel Wood
tem trabalhado enquanto Tamara
e Connie se ausentaram para dar
boas-vindas a duas novas almas
que chegaram ao mundo.
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PROCURAM-SE PROFESSORESI N S T R U T O R E S PA R A A E S C O L A
DO LIVRO DE URÂNTIA NA
INTERNET
curso. O professor é em
seguida orientado no decorrer
do primeiro curso; alguém
estará sempre disponível para
lhe dar assistência em caso de
dúvida e para oferecer
incentivo constante.

Site da Fundação Urântia na
Internet
O total de visitas ao
site www.urantia.org em 2011 foi
de 772.939, um aumento de 44%
em relação a 2010. As páginas
visitadas aumentaram 24%. Os
"downloads" do Livro de Urântia
também cresceram 24%. A
expansão nos meios sociais
continuou em 2011. As
"aprovações" no FaceBook
excederam em um terço a nossa
expectativa, atingindo um total de
3.000.
Durante a reunião de
planejamento, bastante tempo dos
debates foi dedicado ao crescente
papel da internet, da tecnologia
digital e dos meios sociais para
adiantar os objetivos do Livro de

Urântia.
Nova Decisão
O Conselho aprovou a impressão
de 10.000 brochuras em espanhol
para a América Latina.

Betty Zehr, Co-Presidente do
Comitê Acadêmico para o
Desenvolvimento da UBIS,
Waverly, New York, EUA
O primeiro trimestre da Escola do
Livro de Urântia na Internet (UBIS)
em 2012 já passou da metade.
Sete cursos estão em andamento
e os temas variam, desde "A
Sabedoria dos Melquisedeques"
até "O Tempo-Espaço". O método
de ensino é Jesusoniano e nãointerpretativo. Este é um lugar para
Professores-Instrutores (TFs) e
estudantes compartilharem
experiências, de modo focalizado e
instrutivo, em torno dos
conhecimentos que ele ou ela
descobriu no Livro de Urântia. O
objetivo é o aprofundamento nos
temas de significado eterno e a
ampliação de nossas concepções
sobre aquela verdade preciosa e
vivificante que nutre a alma tão
generosamente.
Nossa maior necessidade é
identificar, recrutar e treinar leitores
entusiastas das verdades que se
encontram no Livro de Urântia,
com potencial para se tornarem
TFs. Uma comunidade de TFs
dedicados e experientes mantém o
compromisso de ajudar os novos
professores e acompanhá-los
nesse processo. Após o seu curso
de treinamento, o novo professor
(a) recebe assistência para
selecionar um tema e elaborar seu

Joel Wood

Joanne Strobel

Um dos aspectos especiais da
UBIS é possibilitar aos
buscadores da verdade
em inglês ou espanhol o
compartilhamento de uma rica
fraternidade de aprendizagem,
independentemente do
isolamento em que possam
estar. Ofereceremos aulas em
outros idiomas também, logo
que encontrarmos professores
qualificados. Caso tenha
interesse em tornar-se um TF,
por favor se inscreva para um
curso inicial.
A citação abaixo nos dá
confiança em que estes
esforços da UBIS continuarão
a dar frutos que justifiquem
sua associação com a Quinta
Revelação de Época:
"Tudo aquilo que a
imaginação humana,
iluminada, bem refletida e
conduzida pelo
ensinamento espiritual,
está na busca de fazer e
de ser, de todo o coração
e sem egoísmos, torna-se
um meio criativo
mensurável pelo nível da
dedicação com que o
mortal se põe a fazer
divinamente a vontade do
Pai. Quando o homem
entra em comunhão com
Deus, grandes feitos
podem acontecer e de fato
acontecem." (1467.5)
132:7.9.
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O LIVRO DE URÂNTIA POR EL MUNDO
Nota do editor: a ex-Curadora Associada, Irmeli Sjölie, continua a percorrer o mundo e participar de atividades ligadas ao Livro de Urântia.
Abaixo estão algumas fotos de eventos e livrarias que promovem O Livro de Urântia.

Urantiaboken nas prateleiras da Vattumannen - livraria de
Estocolmo, Suécia. Vendas: alguns livros por mês.

Rombach é a maior livraria de Friburgo, Alemanha. Das Urantia
Buch sempre pode ser encontrado em suas prateleiras. Quando Irmeli
Sjölie e Werner Stutter visitaram Friburgo pela primeira vez, doaram
um livro à Livraria Rombach com a condição de que, quando aquele
exemplar fosse vendido, um outro fosse encomendado ao distribuidor
alemão. A Rombach agora vende o Livro de Urântia regularmente. Ele
está disponível na seção espiritual, por 29 euros.

Os leitores suecos tiveram um estande na "Harmony Expo" de
Estocolmo, em 29 e 30 de outubro de 2011.
Riitta Tuiri, Secretária da Urântia Associação Internacional da
Suécia, esteve presente com Jacob Dix e alguns outros leitores.

A exposição "Spirit and
Knowledge" se realiza
a cada outono em
Helsinki, Finlândia.

Werner e Irmeli compareceram à "Gaia Book Fair" em
Rastatt, Alemanha, em 2011. Ao lado do estande deles estava o
estande de uma livraria de Rastatt que vende Das Urantia Buch desde
sua publicação em 2005. Que surpresa agradável!

NOTÍCIAS DA FUNDAÇÃO URÂNTIA NA INTERNET

A FNAC é uma grande rede de livrarias, com 10 lojas em grandes
cidades do Brasil como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de
Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, etc.
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Uma livraria em Golden, B.C., Canada. O Livro de Urântia já vem
sendo vendido lá há alguns anos.

O Livro de Urântia está exposto na seção de religião e espiritualidade.

A Buchhandel im Licht, é uma livraria de Zurique, Suíça. O Livro de
Urântia está exposto ao lado de um livro de C. G.Jung. As edições em
francês e italiano podem ser encontradas em outra seção dessa loja.

Irmeli Sjolie en Canadá.
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Irmeli Sjölie com O Livro de Urântia na
Livraria Cultura, em São Paulo, Brasil.
A tradução portuguesa do Livro de Urântia
vende bastante bem na Livraria Cultura, na
Avenida Paulista em São Paulo, Brasil.
Lá encontramos uma pilha de brochuras e
uma edição de capa dura, além de uma
edição de capa dura em inglês.
Nossos livros foram colocados na seção de
"Cristianismo", ao lado do último livro do
Papa.
As brochuras são vendidas por 73 reais
(USD$ 41) e a edição de capa dura, por 93
reais (USD$ 52).

COMENTÁRIOS

DOS

Como ser uma Filha de Deus

Alice Wood, Green Bay,
Wisconsin, EUA.
Os seres humanos têm um inato
senso de "amor pela aventura,
curiosidade e rejeição à
monotonia." (159.6) 14:5.10.
Antes de ter o meu filho Huck, eu
contemplava a minha vida hábitos que tinha desenvolvido
e rotinas que havia adotadodesejando fazer algo novo.
Ironicamente, ao embarcar na
aventura de ser mãe caí na
monotonia da maternidade.
Quando sinto o peso de precisar
reprimir meu desejo de aventura
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(o Grand Canyon vem me
chamando há anos), confortame saber que a minha
experiência de maternidade tem
um valor sem limites para
ampliar o entendimento da
relação entre Deus e os seus
filhos. O Livro de Urântia afirma
que "Uma verdadeira família uma boa família- revela aos pais
procriadores a atitude do Criador
em relação aos seus
filhos." (942.1) 84:7.30. Essa
afirmação me trouxe um
propósito que relembro
diariamente. Cada momento me
dá a oportunidade de aprender
uma atitude filial ideal em
relação ao Pai.
Alguns meses atrás estive
conversando com uma budista e
outro leitor do Livro de Urântia. A
budista disse que não desejava
ter filhos, porque desejava
concentrar-se em buscar a
Iluminação. Minha reação no
momento foi concordar com a
cabeça, pensando que, assim
como estudar violino, ser mãe
colocaria a Iluminação em
segundo plano. O leitor de
Urântia, entretanto, fez a ela a
seguinte pergunta: "Você não
acha que a experiência de ter
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filhos justamente a adjudaria a
atingir a Iluminação?"
Sim, pode ser monótono cantar
canções infantis o dia inteiro.
Porém, mesmo quando estou com
uma criança chorando e cheia de
purê de ervilhas no cabelo, tenho
certeza de que o efeito final da
maternidade será iluminador.
Não consigo calcular quanto tempo
tenho passado sem fazer nada de
qualquer valor espiritual, forçando
o meu Ajustador do Pensamento a
esperar até que o meu programa
noturno de quinta-feira acabe e eu
pare de resistir ao seu estímulo tenho certeza de que isso ocorre
em muitas ocasiões. Mas Deus
continua a me amar e a encorajar o
meu crescimento, incansavelmente.
Assim como eu mesma, Huck tem
muito a aprender sobre confiança,
e às vezes ela vem a ele com mais
facilidade do que em outras
ocasiões. Ele começou a andar
recentemente e eu sempre me
surpreendo com a facilidade que
tenho para que ele caminhe para
onde eu desejo. Quando me abaixo,
aponto e lhe digo: "vamos por aqui",
ele logo caminha ao meu lado. Ele
nem tem ideia de porque estamos
indo naquela direção; o que ele

sabe é que eu lhe disse que
"por aqui" é uma boa direção.
Por outro lado, quase todas as
trocas de fraldas provocam
gritos e esperneios. A vida não
seria mais fácil se Huck
simplesmente aceitasse a
troca de fraldas e confiasse
que ela é feita para o seu
bem? A vida não seria mais
fácil se eu simplesmente
aceitasse a vontade de Deus e
confiasse que ela me levará ao
melhor caminho?
Espero poder relembrar esta
experiência com satisfação e
desfrutar da amizade com
Huck, como espero há tempos.
De um ponto de vista universal,
haverá mais um Finalitor para
embarcar na gloriosa aventura
dos níveis do espaço exterior mais um Finalitor que
contribuirá para o crescimento
do Supremo. Diante da beleza
disso, o que me anima ao
cantar "Old McDonald" pela
vigésima vez, sem parar, é a
certeza de que, ao passar por
esse desafio, desenvolverei
um melhor entendimento de
como ser uma Filha de Deus.
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Captar um
entendimento
dessa mensagem,
ainda que
parcial,
melhorará a vida
de qualquer
buscador da
verdade.
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Um Momento no Tempo

Bernard Gabriel Belarski, Sydney,
Austrália
Rememorando os muitos anos de
leitura e estudo de meu amado Livro
de Urântia, parece-me que a
Revelação tem certos componentes
que são mais relevantes de acordo
com os diferentes estágios de
desenvolvimento da mente. Durante
ocasiões diferentes de minha vida,
certos ensinamentos captaram
minha atenção com mais
intensidade.
Lembro-me de que uma enorme
alegria brotou de minha alma
quando completei a primeira leitura
do Livro de Urântia, no verão de '77.
Ao fechar o livro me dei conta de
que, após muitos anos de busca da
verdade, eu havia terminado a
leitura do que me parecia o maior
livro jamais publicado! Como podiam
tantas perguntas estar respondidas
em um só livro? Pouco tempo
depois percebi que uma vida inteira
seria necessária para trazer à
realidade o que eu tinha
descoberto.

Lembro-me de como fiquei
impressionado com a
filosofia de Rodan e com a
profundidade das palavras
do Mestre, em sabedoria e
percepção. Quanto tempo se
passaria, até que aqueles
ensinamentos se tornassem
parte de mim? Levei mais de
dez anos interpretando o
Sermão de Ordenação, e
depois de todas as minhas
tentativas de entendimento
daquelas palavras, ainda
encontrei novas
interpretações significativas,
quase vinte anos mais tarde.
Uma fé pessoal na vida
eterna foi o principal
ingrediente de minhas
concepções em toda esta
vida mortal. Acreditar que
esta aventura continuará
através de uma carreira
universal me elevou a um
entendimento que tanto
explica os sucessos quanto
os fracassos.
Fazer desses ensinamentos
um entendimento pessoal
me impôs muitos ajustes de
compreensão e mudanças
de atitude. O mais
importante é que passei a
poder falar deles com as
minhas próprias palavras.
Por isso desejo compartilhar
três percepções, depois de
meus anos de estudo.

o levará a um bom
entendimento e apreciação
sobre a importância de termos
essa experiência ainda
enquanto vivemos nossa vida
material.
A segunda está no Documento
140, "A Ordenação dos Doze".
Esta tem sido a minha fórmula
para a felicidade. Encontrei
nessas palavras mais vida e
mais valor do que em todas as
outras. E como é
surpreendente saber que o
nosso Filho Criador do Paraíso
estava dando conselhos a você,
a mim e a toda a vida
inteligente. Captar um
entendimento dessa
messagem, ainda que parcial,
melhorará a qualidade de vida
de qualquer buscador da
verdade.
A terceira percepção é, para
mim, a expansão da
maturidade e o equivalente ao
crescimento da alma. Acho
que estaremos lendo o mais
profundo compartilhamento da
verdade no Documento 118,
seção 1, "O Tempo e a
Eternidade". No verão de '77 a
afirmação de que "Isso
representa nosso melhor
conceito da eternidade e do
eterno" me fez tremer diante do
poder contido nesta seção.
Mesmo hoje em dia, ao reler
essas passagens, experimento
um grande senso de humildade
e gratidão.

A primeira delas se refere ao
Primeiro Jubileu. Em vez de
descrever a percepção que
tive, recomendo ao leitor que
estude o Documento 27, que
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"Vós podeis julgar
os homens apenas
pelos seus atos, mas
o meu Pai vê dentro
dos corações dos
seus filhos e, com
misericórdia, julgaos de acordo com as
suas intenções e com
os seus desejos
reais."
Jesus,
O Livro de Urântia
(1576.5) 140:6.5

