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Os doadores se
comprometeram a
corresponder as suas doações,
dólar por dólar, até
US$190.000 até 31 de
dezembro de 2015. Doe agora
e ajude a Fundação Urântia a
semear O Livro de Urântia e
seus ensinamentos
globalmente!
Agora, neste exato momento, a
grande maioria das pessoas
em todo o mundo está vivendo
nas melhores condições
materiais em nossa existência
humana de milhões de anos.
Isso soa anti-intuitivo baseado
no noticiário noturno, mas as
estatísticas de qualidade de
vida ao longo dos últimos
sessenta anos são
esmagadoramente positivas.
Tendências mundiais revelam
uma melhoria sem precedentes
em educação, tecnologia,
calorias consumidas, cuidados
de saúde, expectativa de vida,
de erradicação de doenças,
alfabetização, comunicações,
viagens, tempo de lazer,
comércio mundial, e
democratização nacional. O
crescimento do produto interno
bruto das maiores economias
do mundo resultou na maior
classe média na história do
mundo. Simultaneamente, a
morte pela fome, as doenças
da infância, as guerras
mundiais e as pandemias
devastadoras estão em baixa
por todo o tempo. A
humanidade está começando a

desdenhar a opressão, a
irresponsabilidade social, a
ganância, a guerra e a
intolerância. “Urântia está
agora agitada e à beira de uma
das suas épocas mais
assombrosas e encantadoras
de reajustamento social, de
estimulação moral e de
iluminação espiritual.”
195:9.2 (2082.7)
A melhora das condições do
mundo definiu o cenário para o
avanço mais importante e de
maior necessidade sobre tudo,
os ensinamentos de O Livro de
Urântia. Os reveladores
compreendem que melhorias
sustentáveis nas condições
materiais requerem uma
atualização em nossos valores
e significados, para manter
nosso mundo seguro. Eles
previram que progresso
duradouro dependia de uma
nova visão espiritual e
cosmológica proporcional ao
crescente desenvolvimento
intelectual e cultural do
homem. Eles sabiam que o
materialismo não pode
comprar o amor e que só Deus
pode preencher esse espaço
vazio em nossos corações. Em
resposta, eles nos deram um
novo livro perfeitamente
adequado ao tempo para nos
orientar espiritualmente e nos
estabilizar nos próximos 1000
anos.
Estamos escrevendo a você
durante esta temporada de

férias, pedindo sua ajuda financeira
na semeadura global de O Livro de
Urântia e seus ensinamentos. Se a
Fundação Urântia atingir $190.000
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antes de 31 de dezembro de 2015, um grupo de doadores corresponderá a suas contribuições dólar por dólar. Para cada dólar que você der,
estes doadores darão outro dólar. Suas doações pagam diretamente as traduções, revisões de tradução, impressão de livros e distribuição,
atividades do site da web, divulgação e educação.
Nosso mundo esta sendo conduzido na marcha na evolução progressiva dentro do Supremo. Nós somos verdadeiramente abençoados por
hoje estarmos vivos e privilegiados por trazermos esta revelação epocal. Na medida em que progredimos em nossas carreiras do universo,
nós carinhosamente nos lembramos de nosso curto período de tempo na terra e somos gratos pelo que nós generosamente demos para o
mais importante catalisador para a aceleração moral e iluminação espiritual desde que Jesus andou sobre a terra.
Obrigado por suas continuas orações e ajuda. Receba nossos melhores desejos de férias alegres!
Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Henk Mylanus, Mo Siegel, Judy Van Cleave

D E C I S Õ E S N O T Á V E I S D E O U T U B RO D E
2015 DA R E U N I Ã O D O C O N S E L H O D E
CURADORES
contratamos um diretor
executivo, as despesas irão
aumentar, mas, para 2016,
somos capazes de manter
nossas despesas baixas.
Relações com a comunidade

Por Judy Van Cleave, curadora,
Fundação Urântia, Idaho, EUA
Finanças
É hora de iniciar a captação de
recursos de inverno. O objetivo
é de US$190.000. Um pequeno
grupo de doadores prometeu
US$190.000 se atingirmos a
outros US$190.000 antes do
final do ano. Para cada dólar
que você der, estes doadores
darão outro dólar. Tuas doações
pagam diretamente as
traduções, revisões de
tradução, impressão e
distribuição de livros, atividades
do site da web, divulgação e
educação. Por favor, apoiemnos!
A Diretoria Executiva aprovou o
orçamento preliminar de 2016.
O orçamento é abaixo da média
de gastos de cinco anos. Dito de
outro modo, o orçamento de
2016 é menor do que o gasto de
um ano em 2011, 2012, 2013 e
2014. Gastar dinheiro de
doadores tão sabiamente
quanto possível é da mais
importante prioridade. Como

A Fundação Urântia, a
Associação Internacional
Urântia e a Sociedade de O
Livro de Urântia mantiveram
um estande durante o
Parlamento Mundial das
Religiões em Salt Lake City,
Utah, em outubro. Membros
das três organizações
apoiaram o estande,
apresentaram muitos
participantes a O Livro de
Urântia, distribuíram materiais,
venderam livros, e apoiaram
várias oficinas e
apresentações. O êxito desta
experiência deve aumentar
nosso otimismo sobre a paz e
boa vontade, tornando-se o
padrão de conduta entre
leitores e organizações
envolvidos com O Livro de
Urântia. A cooperação cresce e
o futuro parece brilhante.
O sócio administrador Richard
Jernigan produziu um belo
vídeo sobre O Livro de Urântia,
que estreou na apresentação
de Gard Jameson no
Parlamento. Clique aqui para
vê-lo:
http://www.urantia.org/urantiabook-video.
Venda de livros
As vendas internacionais do
livro de O Livro de Urântia em

2015 são ligeiramente
superiores às de 2014. As
vendas nos EUA lideram.
O mundo está rapidamente
transitando para um mercado
de livros digitais. Mesmo que a
maioria dos livros digitais seja
doada, ainda é mais rentável
doar livros digitais do que
vender livros físicos nas lojas.
Depois de contabilizar os
custos de pré-produção,
inventário, custo de transporte
de estoque, armazenagem,
transporte, manuseio,
contabilidade, tempo de
administração geral, despesas
de mostras de livros, e
descontos aos distribuidores,
há uma perda financeira em
cada livro físico vendido.
Ainda mais notável é a
tendencia rápida para
dispositivos móveis como
ferramentas de contato para a
internet e para mídias digitais.
Cerca de 45 % das visitas ao
nosso site agora vêm de
dispositivos móveis. Esta
tendência tem um impacto
enorme na Fundação Urântia
daqui para frente. Nossa
necessidade de apoiar a
distribuição através da internet
e, especificamente, através de
dispositivos móveis vai
significar mudanças em nossas
prioridades. Com as pessoas
mais jovens descobrindo e
lendo O Livro de Urântia em
seus telefones e tablets,
devemos nos certificar de que
estamos atendendo suas
necessidades.

Corpo de serviço executivo
Nos últimos seis meses, um
grupo de executivos
aposentados de Chicago com e
sem fins lucrativos têm
trabalhado com a Fundação
Urântia para criar um plano de
cinco anos. Eles entrevistaram
25 pessoas de dentro e de fora
da organização. Eles
concluíram que quatro áreas
estratégicas precisam de
planejamento focado para o
futuro. Elas são (1) a sucessão
do conselho e de suas funções,
(2) corpo de pessoas,
(3) finanças, e (4) o
encaminhamento do livro e
seus ensinamentos para o
mundo. Durante a reunião de
diretoria de outubro, passamos
metade de um dia ouvindo as
suas conclusões e discutindo
metas e prioridades para cinco
anos. Quando terminarmos, um
plano detalhado de ação será
implementado, que inclui
metas, prioridades, itens de
ação, responsabilidades e
datas de vencimento.
Traduções e Revisões
Fora a tradução normal e a
atividade de revisão, foram
realizados progressos na
identificação de um novo e
acessível software de ajuda à
tradução, para apoiar os
nossos tradutores e revisores.
Nosso objetivo é ter uma
plataforma de software de
terceiros com excelentes
ferramentas de tradução
baseadas em pesquisa, para
ajudá-los a criar textos o
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máximo preciso e legível
possível.
Comitê de Educação
A Escola do Livro de Urântia na
Internet (UBIS), pela primeira
vez, está oferecendo um curso
em português neste trimestre
de outono. As turmas
preencheram no prazo de 48
horas de registro. A UBIS agora
oferece turmas em inglês,
espanhol, francês e português.

O conselho da UBIS se reuniu no
início de novembro na sede da
Fundação, para se preparar para
uma agenda rigorosa para o
próximo ano. A equipe de
voluntários da UBIS tem feito um
trabalho magnífico na aplicação
dos ensinamentos da Revelação
de Urântia para os estudantes
interessados.
A Comissão de Educação
também informou sobre três
seminários educacionais:

“Dançando com Deus”, “Viver
uma vida compassiva” e um
“Simpósio científico”.
Marca de impressão
Em 2014, a Fundação Urântia
estabeleceu uma marca de
impressão para a publicação
de outros materiais além de O
Livro de Urântia. Registramos a
marca comercial da Urantia
Press para nos ajudar a
realizar as necessidades

expressas pelos nossos
distribuidores de livros de que
mais obras atuais voltam a
trazer o foco de compradores
de livros para um texto de
1955. Esperamos apresentar
novas obras secundárias ao
mercado de livros com a marca
Urantia Press em algum
momento em 2016.

O L IV RO DE U R ÂN TIA NO
P A RLA MENT O M UN D IA L DAS
R E LI G IÕES
Parlamento desde o realizado
em 1993, em Chicago.
Para este Parlamento, as três
principais organizações,
Associação Internacional
Urantia (UAI), Sociedade de O
Livro de Urântia, e Fundação
Urântia, concordaram em
dividir um estande em conjunto
para promover O Livro de
Urântia.

James Woodward, Richard Jernigan e Guy Perron no estande do
Parlamento

Por Richard Jernigan, curador
associado, Texas, EUA
Mais de nove mil participantes
inscritos participaram do
Parlamento Mundial das
Religiões realizado entre 15 e
19 outubro de 2015, em Salt
Lake City, Utah, Estados
Unidos.
Este evento, realizado
aproximadamente a cada cinco
anos, é um encontro
internacional de religiosos que
representam uma multiplicidade
de tradições religiosas e
sistemas de crenças.
Em alguns momentos era
irresistível. Este é um lugar que
eu poderia afirmar com certeza

que todos os presentes estavam
conscientemente perseguindo
um caminho espiritual. É uma
sensação extraordinária, tal
como acordar na próxima vida, e
todos estão em um grande
caldeirão de múltiplas
experiências espirituais e
religiosas se fundindo, e eles
estão ordenando tudo e se
conectando.
O primeiro Parlamento foi
realizado em Chicago em 1893.
O segundo Parlamento foi
realizado cem anos depois, em
Chicago em 1993. Desde então,
o Parlamento tem sido realizada
a cada cinco ou seis anos e em
diferentes países. Leitores de O
Livro de Urântia participaram e
promoveram o texto em cada

Apresentar esta voz unificada
no Parlamento algumas vezes
foi difícil para as três
organizações. Cada grupo
opera com filosofias,
propósitos e sensibilidades
levemente diferentes. Na
vanguarda desse esforço
estiveram Cristina Seaborn,
representando a Sociedade, e
James Woodward da UAI.
Joanne Strobel e eu nos
alternávamos como
representantes da Fundaação.
A elaboração do estandarte e
suas mensagens, acordos
sobre materiais promocionais,
decisões sobre quais versões
do livro exibir, e vários outros
assuntos foram debatidos e
acordados ao longo de vários
meses. No final, cada item
promocional teve os endereços
da web das três organizações
e o foco era infalivelmente no
livro, não as organizações. Um
estandarte de 2,4 m de altura
destacou o nome do livro em
letras grandes, uma imagem
simples da mão de uma
criança buscando pegar uma
mão adulta, e a mensagem
“Amor é a maior relação no
mundo.” 143:6.4 (1615.5)

Como as três organizações se
uniram a uma só voz, três
outros estandes promoveram
ensinamentos do livro. Os
jovens e moços (YaYAs - Youth
and Young Adults) apoiados
pela Sociedade patrocinaram
um estande de Unidade
Espiritual para promover o
diálogo inter-religioso. Ben
Bowler e Pato Banton
apresentaram o estande
1God.com, e Tom Choquette e
Susan Cook patrocinaram o
seu estand “Eu amarei.” Cada
estande adicionou riqueza à
presença de O Livro de Urântia
no Parlamento, e os anfitriões
enviaram numerosos
interessados até o estande O
Livro de Urântia para comprar o
texto ou se informar melhor.
Nosso estande foi um espaço
de canto em uma área visível,
de alto tráfego. Praticamente
qualquer pessoa percorrendo a
área dos expositores passava
por lá, e sempre havia
interessados no estande. Nós
vendemos ou demos quase
120 livros e centenas de
cartões postais e folhetos. Não
nos faltou visitantes no
estande, como cerca de 120
leitores do Livro de Urântia
foram registrados e
participaram do evento.
Combinamos que a nossa
missão era ouvir histórias e
origens dos participantes e
iniciar a conscientização sobre
o livro. Esta não era uma
missão de proselitismo, mas
uma campanha de
conscientização para que as
pessoas saibam que este texto
está disponível.
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Além dos estandes, seis
oficinas destacaram os leitores
do Livro de Urântia.
Apresentadores apresentaram
pedidos com quase um ano de
antecedência; um comitê do
Parlamento aprovou ou rejeitou
candidatos; e mais de
seiscentas oficinas foram
escolhidas. Angie Thurston deu
uma palestra sobre “Envolver o
religioso não afiliado na Escola
Harvard da Divindade e
Mobilização de líderes inter-fé.”
Tom Choquette e Susan Cook
apresentaram “Eu amarei:
Batendo no Poder Interior.”
Meredith e David Tenney
ofereceram “Explorando
padrões divinos da parceria
masculino / feminino.” Stevie
Shaefer discutiu “A construção
da empatia inter-fé e
interreligiosa”. Gard Jameson
liderou um painel sobre “O
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Jesus não-tradicional na guerra,
a violência e a injustiça.” Jeffrey
Wattles apresentou “Em busca
da paz mundial: Como a
Filosofia faz a mediação entre
religião e política.”
O tema do Parlamento foi
“Recuperação do coração da
nossa humanidade.” O tom do
evento foi estabelecido por seu
foco e questões sociais críticas:
alterações climáticas e
cuidados pela criação; a
desigualdade de renda e
consumo exagerado; e da
guerra, da violência e incitação
ao ódio.
Os participantes do Parlamento
tendiam a serem indivíduos com
uma alta tolerância para
interagir com um intenso
encontro de caminhos e de
sistemas de crença certamente um evento receptivo

ao Livro de Urântia. Mas em
uma escala mais ampla, o
Parlamento não foi totalmente
representativo das religiões do
mundo. Tradições de fé
conservadores tendiam a ficar
longe. Linhas centrais do
cristianismo pareciam subrepresentadas. Judeus
reformistas e conservadores
estavam presentes, mas judeus
ortodoxos pareciam faltar. A
exceção foi a presença
significativa da Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos
Dias (SUD). Cidades candidatas
para sediar o Parlamento,
tantas quanto para sediar as
Olimpíadas. Estando em Salt
Lake City, os mórmons
desempenharam um papel
notável ao longo dos cinco dias.

significava que, por vezes,
havia uma certa “pregação para
o coro” e falta de debate
vigoroso. Para um evento deste
porte, pontos de vista mais
amplos poderiam ter
aprofundado o diálogo entre
grupos e trazer maior relevância
para efeitos do Parlamento.

No geral, havia um discurso
decididamente tendente à
centro-esquerda, o que

Pessoalmente, eu achei que era
um prazer ter interações com
vários caminhos espirituais. Os

Leitores do Livro de Urântia no Parlamento Mundial das Religiões
Foto por Steve Rohrbach

Muitos pensadores de destaque
no mundo da religião e causas
sociais falaram em eventos dos
plenários, incluindo a dra. Karen
Armstrong, Brian McLaren, dra.
Jane Goodall, Michael
Beckwith, Marianne Williamson,
e dezenas de outros. O Dalai
Lama foi programado para
aparecer, mas cancelou sua
participação devido a
preocupações com a saúde.
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Sikhs diariamente forneceram a
todos os participantes almoço
vegetariano com qualidade
gourmet. Chamado de Langar,
é um serviço gratuito que
fornecem diariamente em seus
respectivos países para todas
as pessoas,
independentemente de sua
posição na vida. Para
demonstrar a igualdade
espiritual de todos nesta
refeição, os hóspedes tiram os
sapatos, cobrem suas cabeças,
e estão sentados no chão em
modo comunitário, enquanto os
atendentes servem (e servir e
servir - é tudo que você pode
comer). Eu assisti à sessão
plenária feminina da manhã de
sexta-feira, o que me inspirou a
participar de oficinas e
conhecer a ativista social sikh
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Valarie Kaur e a avó nativa
americana Mary Lyons. Eu fui
pintado por nativos americanos
que guardavam um fogo
sagrado fora do centro de
convenções e conheci e
conversei com uma mulher
católica ordenada (tal como um
padre) (sim, você leu certo).
Meses atrás, em uma reunião
com os membros da
Associação Urântia dos
Estados Unidos (UAUS) para
discutir o Parlamento, a
presidente da UAI, Chris Wood,
comentou que “as pessoas não
freqüentam o Parlamento das
Religiões do mundo para obter
uma nova religião.” Sua
declaração ecoou em mim
durante toda a nossa
preparação e enquanto eu

participei do Parlamento.
Pessoas compareceram por
várias razões, mas pode-se
supor que todos os
participantes definiram seus
caminhos.
Nossa presença no Parlamento
foi uma oportunidade de ser
parte do diálogo, para tornar a
nossa presença conhecida, e
ser um participante solidário
dentro da maior comunidade de
religiosos.
Uma hora antes de eu sair para
pegar meu vôo para casa, um
pequeno grupo de músicos
populares tocou em um dos
principais foyers, cercado por
um grupo de cinquenta
participantes dançando em
círculo lentamente em torno

deles. Este parecia ser um
acontecimento de improviso
após um concerto. Em meio a
isto, um dos anciãos mórmons,
de terno e gravata preta, com
entusiasmo cantou e participou
com o grupo. Ele se destacou,
e este era o tipo de
comportamento que eu tinha a
esperança de observar no
Parlamento: indivíduo religioso,
que raramente têm a
oportunidade de interagir e que
normalmente seria anormail
interagir com outra pessoa,
recuperando o coração de sua
humanidade – mesmo que só
por um momento.

M ATÉRIA DE DINHEIRO
IMPORTA
Uma vez que eles chegaram a
Alexandria, parentes de José de
boa condição de vida
forneceram alojamento,
enquanto suas habilidades,
inicialmente como carpinteiro e
mais tarde como empreiteiro,
lhe permitiram manter sua
esposa e seu filho durante sua
permanência de dois anos, no
Egito.
Enfrentando a realidade
econômica de sustentar uma
grande família

Por Ralph D. Zehr, MD, curador
associado, Nova Iorque,
Estados Unidos
Evitar uma catástrofe maior
A primeira situação na vida de
Jesus, quando ocorreram
preocupações financeiras, foi
quando Ele tinha um ano de
idade. Felizmente, Zacharias
tinha desenvolvido uma série de
confidentes, que forneceram
informações precisas, e devido
a isso, combinado com os
fundos disponíveis, permitiur
aos pais de Jesus fazer uma
fuga de última hora, pouco
antes do massacre de
dezesseis meninos em Belém.

A próxima grande crise na vida
de Jesus foi a morte de seu pai,
quando Jesus tinha quatorze
anos. Este jovem adolescente
de repente teve que encarar a
realidade brutal da necessidade
de manter sua mãe viúva, sete
irmãos e irmãs e uma irmã
ainda para nascer. Ele se
tornou o único mantenedor e
protetor de sua família enlutada.
Jesus demonstrou cedo a
posse de julgamento de
negócios afiado e
sagacidade financeira. Ele
era liberal, mas frugal; Ele
economizava, mas era
generoso. Ele provou ser
um administrador sábio e
eficiente dos bens do seu
pai. 126:2.7 (1389.2)

Como o único provedor para a
família durante os anos
seguintes, ele iria observar o
consumo gradual das
propriedades de seu pai,
eventualmente precisando que
ele vendesse a loja de
caravana em Nazaré.
Trabalhando exclusivamente
fora da loja da casa, ele estava
mais perto de sua mãe e
poderia fornecer seu maior
apoio na gestão da família. Ao
mesmo tempo, o movimento o
isolava do centro da atividade
em Nazaré. Para compensar
essa perda de acesso a
notícias internacionais, arranjou
para que seu irmão Tiago fosse
visitar o centro de caravana
periodicamente e trazer de
volta qualquer notícia do mundo
exterior que houvesse.
O futuro não parecia
brilhante, da forma como
as preocupações se
desenvolviam. Mas ele
não vacilou; Ele não
estava desanimado. Ele
viveu lá, dia após dia,
cumprindo também o
dever presente e fielmente
se desencumbindo das
responsabilidades
imediatas da sua posição
na vida. A vida de Jesus é
o eterno conforto de todos
os idealistas

desapontados.
126:5.4 (1393.1)
Ele logo aprendeu a tomar
decisões difíceis necessárias
para controlar as despesas
básicas com comida e roupas,
a fim de manter um orçamento
familiar equilibrado. Ele
também teve que encarar as
realidades dos cobradores de
impostos gananciosos e tomou
as medidas necessárias de
forma proativa para evitar a
tributação injusta. Ele
sabiamente doou sua cópia
pessoal das Escrituras Gregas
à biblioteca da sinagoga de
Nazaré, mantendo assim o
acesso para estudo pessoal.
Mais tarde, quando Judas
começou seus estudos na
escola de sinagoga, Jesus foi
forçado a participar com a sua
mais valiosa posse pessoal,
sua harpa, que ele vendeu a fim
de cobrir os custos. Ele
desenvolveu grande prazer e
satisfação em tocar a harpa
enquanto crescia, mas, pelo
menos agora, isso não iria ser
confiscado por um cobrador de
impostos.
Gradualmente Jesus e sua
família voltaram para a
vida simples de seus anos
anteriores. Suas roupas e
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até mesmo a comida
tornou-se mais simples.
Eles tinham abundância de
leite, manteiga e queijo. Na
época, eles apreciavam o
produto de sua horta, mas
cada mês que passava
exigia a prática de maior
frugalidade. O lanche da
manhã era muito simples;
eles guardavam o melhor
alimento para a refeição da
noite. 126:5.1 (1392.8)
Estabelecimento de uma base
financeira sólida para o
ministério público
Uma das maiores
preocupações de Jesus,
quando se preparava para
lançar seu ministério público, foi
garantir que a base financeira
da organização apostólica seria
sólida.
Jesus perguntou-lhes
agora quanto dinheiro eles
tinham entre si; Ele
também perguntou sobre
provisões que tinham sido
feitas para suas famílias.
Quando ele entendeu que

Nazaré, por David Roberts

tinham fundos dificilmente
suficientes para se
manterem durante duas
semanas, Ele disse: “Não
é a vontade de meu pai
que comecemos nosso
trabalho dessa forma.
Iremos ficar aqui junto ao
mar por duas semanas e
pescar ou fazer tudo o que
encontrar nossas mãos
para fazer; e enquanto
isso, sob a orientação de
André, o primeiro apóstolo
escolhido, vocês devem
então organizar a si
mesmos para proverem
tudo indispensável em seu
trabalho futuro, tanto para
o ministério pessoal atual
e também quando eu
posteriormente lhes
ordenar para pregar o
Evangelho e instruir aos
crentes.” 138:7.4 (1544.3)
Mateus foi responsável por
equilibrar o orçamento e
reabastecer o tesouro. Se os
fundos eram insuficientes, ele
foi autorizado a ordenar aos
apóstolos para voltarem às
suas redes, até que o tesouro
fosse reabastecido.

O jovem rico, por Harold Copping

Jesus também proveu a
supervisão cuidadosa de todas
as despesas. Ele ordenou que
nenhuma esmola fosse
desembolsada exceto mediante
sua solicitação pessoal ou de

dois apóstolos. “Ele foi claro
que a bondade indiscriminada
pode ser responsável por
muitos males sociais.”
140:8.13 (1580.8)
Como resultado de Jesus
atrasar o início do seu
ministério até que tinham
corretamente se organizado e
feito provisões para suas
necessidades financeiras,
nunca foi necessário para
Mateus interrompesse seu
programa de ministração
devido à falta de fundos.
Ensino sobre a riqueza
A discussão mais abrangente
de Jesus sobre a atitude
apropriada para riqueza
ocorreu após seu encontro com
Matadormus.
Matadormus foi um rico jovem
fariseu, membro do Sinédrio,
que tinha se tornado um crente
no evangelho do Reino. Ele
veio a Jesus, solicitando a
ordenação para o corpo de
setenta evangelistas.
Jesus respondeu dizendo: “Se
quiseres ser um mensageiro
meu, vai e vende tudo o que
tens e, quando tiveres doado o
produto aos pobres ou aos teus
irmãos, vem e segue-me; e tu
terás um tesouro no Reino do
céu.” 163:2.5 (1802.1)
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Mas neste momento
Matadormus estava
emocionalmente muito preso a
sua riqueza. Não foi o fato da
posse de riqueza, mas foi o que
o seu amor por sua riqueza
poderia fazer por ele em seu
caminho de se tornar um
seguidor incondicional do
mestre. Ele acreditava que sua
riqueza era um símbolo de
bênção e aprovação de Deus.
Ele, no entanto, decidiu seguir o
Conselho de Jesus vários anos
mais tarde, mas ele se privou
da maior oportunidade da sua
vida inteira, “daquele convívio
íntimo e pessoal com o Mestre”
e soberano do universo.
163:2.9 (1802.5)
Gerenciando uma revelação
epocal
Que paralelos podemos
desenhar entre vida de Jesus e
ensinamentos relativos à sua
gestão de preocupações
financeiras e os problemas que
enfrentamos no suporte e
gerenciamento da publicação,
de traduções e da difusão da
quinta revelação epocal?
Ambos são em grande parte
dependentes de voluntários
dedicados e leais. Em ambos os
casos, há dependência d a
generosidade de todos aqueles
que abraçaram os
ensinamentos. Ambos devem
seguem os mais altos padrões
éticos e exercer a gestão
prudente dos recursos
financeiros limitados. Em
ambos os casos, o grande
incentivo para o apoio
financeiro é o privilégio de ser
associado com e ser capaz de
contribuir para o projeto mais
importante do planeta. Em cada
caso, se é motivado pela força
mais poderosa do universo, o
amor. Foi o amor dos apóstolos
pelo Mestre que lhes levou a
segui-lo através da crucificação,
ressurreição e posteriormente
dar suas vidas por causa do
Evangelho. Para nós, é nosso
amor pelo Mestre retratado
nesses ensinamentos
maravilhosos.
A experiência de Jesus com
preocupações financeiras foi
vasta. E certamente nós
podemos buscar seu Conselho
como buscamos como melhor
gerir nossos assuntos pessoais
e financeiros.
Que maior privilégio alguém

O chamamento de Mateus, por William Hole
poderia imaginar em estar entre
os destinatários de vanguarda
de uma revelação epocal,
destinados a iluminar toda a
humanidade durante os
próximos mil anos? Existem
quaisquer outras oportunidades
de investimento que irão
continuar a produzir retorno
para um milênio? Onde um
pode participar em um projeto
iniciado e dirigido por superhumanos exaustivamente
testados, leais, determinados,
dedicados e sábios que se
reorganizaram há dois mil anos

e adotaram o lema: “Tudo o que
as Criaturas Intermediárias
Unidas querem fazer, as
Criaturas Intermediárias Unidas
o fazem.” 77:9.3 (866.2)
Estou plenamente convencido
de que a participação
incondicional e apoio da quinta
revelação epocal é a maior
oportunidade da minha vida.
Como no caso do Matadormus,
oportunidades são
frequentemente sensível ao
momento. “Na vida mortal, os
caminhos para diferentes

condutas estão continuamente
abrindo-se e fechando-se e, na
época em que a escolha é
possível, a personalidade
humana está constantemente
decidindo entre as muitas
linhas de ação.”
118:6.6 (1300.2)
Se o mestre está te chamando,
lembre-se de Matadormus, e tal
como para ele, preocupações
financeiras realmente
importavam.

Que maior privilégio alguém poderia imaginar, do que to estar entre os destinatários de vanguarda de uma revelação epocal,
destinados a iluminar toda a humanidade durante os próximos mil anos?
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A

O B R A DA

ESCOLA

Por Dave Elders, Connecticut,
Estados Unidos
A Escola do Livro de Urântia na
Internet (UBIS) desenvolveu
uma estrutura educacional
construída sobre vários
princípios derivados do estudo
da quinta revelação epocal,
que a escola procura tornar
acessível aos estudantes em
toda a face do nosso planeta.
Estes princípios, que se
encaixam todos como um
mosaico experiencial
desafiador, são informados e
relacionados aos propósitos
reveladores estabelecidos de
“expandir a consciência
cósmica e melhorar a
percepção espiritual.” 0:0.2
(1.2) Mota 16 afirma: “Você
não pode perceber a verdade
espiritual até que você
sentimentalmente a
experimente.” 48:7.18 (557.2)
Considerando a importância
dessa percepção, a UBIS
adotou a pedagogia da
facilitação não-interpretativa da
auto-descoberta pelo
estudante das verdades de O
Livro de Urântia em cada curso
oferecido. Além disso, num eco
da abordagem interativa que
Jesus usou para estimular o
alcance interno da verdade
espiritual em cada e em todas

DO

8

LIVRO

DE

as pessoas que Ele conheceu,
os professor-facilitadores
(TF’s) da UBIS
cuidadosamente
desenvolveram perguntas
provocativas para estimular a
exploração de cada aluno das
leituras atribuídas de O Livro
de Urântia. Estas perguntas e
aquelas interjeições pelo TF
durante a semana de
discussão-compartilhamento
que seguiu cada uma das
quatro semanas de resposta às
leituras-perguntas são
elaboradas pelo TF para focar
a busca dos alunos na
compreensão dos níveis de
fato, significado e valor. O
Programa de Formação de
Professores da UBIS (TTP), no
qual todo TF participa, usa a
taxonomia de Bloom para a
melhor compreensão do
desenvolvimento de uma
efetiva abrangência de
perguntas.
Esta abordagem educacional
da UBIS, refinada ao longo dos
quinze anos em que a UBIS
oferece cursos, fornece um
companheiro benéfico para a
autodescoberta dos alunos das
verdades reveladas em O Livro
de Urântia — uma oportunidade
para os TF’s desenvolverem
tanto habilidades de liderança
e de ensino. Todos os TF’s

URÂNTIA

NA

INTERNET (UBIS)

devem tomar pelo menos dois
cursos UBIS para se qualificar,
com a recomendação de pelo
menos três TF’s experientes,
para o TTP. O TTP é elaborado
para fornecer orientação na
concepção e desenvolvimento
do curso pelos TP’s, incluindo
os propósitos do curso, leituras
selecionadas, perguntas
eficazes e facilitação do
período de discussão-partilha.
Esta combinação de formação
de professor em um curso
eficaz e da facilitação
experiencial de autodescoberta
dos alunos das verdades
reveladas em O Livro de
Urântia, certamente ampliam e
aprofundam as habilidades dos
TF’s para agir como um
emissário eficaz das verdades
da revelação. Se com a família
e amigos, em um grupo de
estudo, em um ambiente de
conferência, ou quando
facilitando a exploração das
verdades de O Livro de Urântia
com novos buscadores da
verdade, se tornando em
crescimento pessoal do apoio
ao professor-facilitador (TF).

1) as dimensões do mosaico
da experiencia educacional da
UBIS,
2) a integração de uma
pedagogia não-interpretativa e
de auto descoberta,
3) a abordagem de Jesus de
perguntas para estimular o
alcance pessoal interno da
experiencia da verdade viva,
seguida por sua percepção
mental, e
4) a capacidade crescente dos
TF’s da UBIS em aplicar estes
princípios educativos a outros.
Saiba mais sobre os cursos
oferecidos no trimestre de
janeiro de 2016 fazendo logon
no site da UBIS,
ubis.urantia.org.
Esta fotografia do Conselho e
do pessoal da UBIS foi tirada
durante o encontro anual do
Conselho realizado na
Fundação Urântia no fim de
semana de 5 a 8 de novembro
de 2015.

As contribuições para a
expansão da consciência
cósmica e percepção espiritual
melhorada das verdades do
Livro de Urântia são:

Da esquerda para a direita: Dennis Sword, Judy Cosky, Pam Maunakea, David Elders, Olga Lopez, Betty Zehr, Georges Michelson-Dupont,
Ralph Zehr e Guy Perron
Ao lado do monitor: Susan Flacks e Joanne Strobel
Ao monitor: Marta Elders e Michael Zehr

Faça logon no site da UBIS, ubis.urantia.org.
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U M A V I D A C O M PA S S I VA ― O F I C I N A D A

Por David Teeney, New
Hampshire, EUA
Foi como voltar para casa
novamente! Eu não tinha ido à
Fundação Urântia desde 1974,
e me senti entusiasmado por
retornar. Após a minha
chegada para a oficina
intitulada “Vivendo uma vida
compassiva", fui
calorosamente recebido pelos
apresentadores: Gard
Jameson, Guy Perron e Jade
Chabot, amiga de Guy,
juntamente com a
coordenadora de oficinas da
Fundação, Joanne Strobel.
Gard levou os participantes em
uma breve turnê pelo edifício.
Um sentido do significatividade
de tudo o que ocorreu no
endereço 533 permaneceu
comigo durante todo o
seminário, especialmente de
nossas reuniões, que foram
realizadas na sala onde o
fórum se encontrou.
Éramos um grupo de doze,
incluindo os apresentadores, e
o pequeno tamanho do
encontro nos permitiu conhecer
um ao outro e fazer um
compartilhamento íntimo de
maneiras que sempre não
ocorrem em conferências
maiores. A oficina, realizado de
12 a 15 de novembro de 2015,
foi muito bem planejada.
Tivemos uma agenda completa
e variada de meditação de
adoração, explorações
baseadas no Livro de Urântia
sobre a natureza da
compaixão, momentos de
ensinamentos baseados nas
informações do Livro de
Urântia pelos apresentadoreslideres no plantio e cultivo de
sementes de compaixão em si
mesmo e nos outros, e muitas
discussões grupais
significativa. Os
apresentadores também
utilizaram muitas outras fontes
de sabedoria humana,
incluindo exercícios e práticas

F UN DA Ç Ã O U R Â N TI A

que forneceram uma dimensão
experiencial que deu vida ao
sabor urantiano geral à
colheita. Por falar em sabor,
durante toda a nossa estadia,
nos serviram refeições
saborosas e saudáveis com
qualidade gourmet, preparadas
por Jennifer Siegel.

inter-religiosa e como um leitor
bem versado de O Livro de
Urântia — para ambos, ampliar
e aprofundar nossa
compreensão da natureza de
compaixão e de maneiras de
alimentá-la em nossa jornada
compartilhada com, em e para
Deus.

Gard enfatizou a importância
de fazer e manter o diário
“Compromissos divinos” para
comunhão silenciosa de
adoração. Ele também
ofereceu uma variação da
“Meditação do amor-bondade",
que numerosos estudos têm
mostrado uma série de
benefícios, incluindo maior
compaixão por si mesmo e
pelos outros, diminuição do
estresse e estados emocionais
mais positivos. A versão de
Gard incorporou frases
plenamente oráveis, focandose na cura, e na orientação
para si mesmo e outros. Ele
também aplicou sua rica de
sabedoria — como professor de
filosofia, como uma voz de
liderança para a harmonia

Guy conduziu muitas seções
da oficina com uma variedade
de material recolhido de ambos
sua grande familiaridade com
os ensinamentos de O Livro de
Urântia e de sua extensa
experiência facilitando
treinamentos sobre
crescimento pessoal e
espiritual. Ele misturou
perspectivas espirituais e
psicológicas, exercícios de
grupo e vídeos significativos e
slides em um estilo envolvente
que contribuiu grandemente
para a aplicação prática da
compaixão nas nossas vidas
diárias.
Também fomos abençoados
com várias porções da oficina
lideradas por Jade, cuja
experiência com trabalho de

cura e energia acrescentou
uma dimensão pessoal
poderosa para a oficina que foi
muitas vezes bastante
comovente e significativo. As
competentencias de facilitação
e de cuidados de Jade
proveram um toque de cura
que diretamente
comprometeram nosso pessoal
e a compaixão coletiva de um
pelo outro. Muitos dos seus
exercícios de grupo também
incluíram passeios pela
natureza viva das
proximidades do parque
Lincoln da cidade de Windy.
Esta oficina não era apenas
sobre “Vivendo uma vida
compassiva", mas quanto a
viver uma experiência de. Acho
que falo por todos os
participantes da oficina: nós
apreciamos nosso tempo
juntos, nós o sentimos
pessoalmente significativo e
aprendemos muitas maneiras
de viver uma vida mais
divinamente inspirada e
compassiva.

Atrás: Andrew Story, Paul Anderson, Brenda Van Gelder, Gard Jameson, Christian Potter
No meio: Leslie Wardman, Jessica Meyer, David Meyer, David Tenney
Na frente: Guy Perron, Jade Chabot, Jodi Niggemann
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DANÇANDO

COM DEUS: TECENDO A
TA P E Ç A R I A D O S U P R E M O

Por Line St-Pierre e outras participantes do retiro das “Filhas de Deus", realizado de 10
a 13 de setembro
O “Retiro das filhas de Deus” realizou-se no endereço 533 W. Diversey Parkway, onde
dez mulheres se reuniram para compartilhar a si mesmas e suas viagens espirituais.
As facilitadoras do retiro, lideradas por Line St-Pierre, desenvolveram e testaram um
novo modelo para de compartilhamento grupal que funcionou muito bem.
Estas mulheres falaram de suas vidas interiores e do significado e da chamada da
Revelação de Urântia para as mulheres. Eles exploraram como apoiar o valor de outas
mulheres como filhas de Deus―igualmente amadas e dotadas em mente e espírito
como os homens―filhas que desejam dançar com Deus através do serviço.
A seguir estão trechos e sentimentos expressados pelas participantes de deste retiro.
♥ Nós dançamos, abraçamos e nos entusiasmamos por nossas crenças espirituais.
Nós mudamos para o ritmo de uma nova dança, aprendemos a estar ciente de nosso
ambiente com somente a quantidade adequada de tensão, ao invés de resistência do
casulo da dor, das lágrimas, do abuso e da confusão.
Um luminoso fio é girado e nós sobrevivemos para prosperar,
Abraçando a audácia de autenticidade,
Escolhendo a sintonia sobre a expiação,
Divinos Mãe-Filho,
Santo Espirito Mãe,
És o modelo cósmico,
Filhas de Deus,
Nós somos a urdidura sobre a qual a tapeçaria do Supremo pode ser tecida.
♥ Eu não sabia o que esperar quando me inscrevi para este retiro. O resultado foi
muito além do que eu poderia ter imaginado. Os sentimentos de um despertar
espiritual em minha mente e corpo são esmagadores e quase indescritíveis.
Eu compreendo mais intensamente o que significa ser uma filha de Deus. Eu tenho
procurado por meu tempo de vida por esta espiritualidade e preciso dela para meu
compromisso pessoal com a família de Deus.
Eu sinto que eu tenho a conexão através do testemunho do amor, paixão,
espiritualidade e conhecimento deste grupo de mulheres. Eu não esperava isso. Eu
tenho aprendido por osmose, e realmente é só o começo de tudo.
♥ Essa memória de um lugar seguro e a salvo me ajuda a me sentir seguro em minha
alma e todo o caminho até o centro dos meus ossos. Pelo compartilhamento de nossas
experiências de dor, de medo, de alegria e de revelação aprendemos, crescemos,
apreciamos e reforçamos a nossa capacidade de amar.
Obrigado por compartilhar suas maneiras de cuidar e de inspirar, de como você
alcança e está envolvida por seres espirituais.
Exploradores, guiados pelas luzes de nossos corações,
Mãos dadas, nós ajudamos uns aos outros,
Através de túneis e lugares úmidos com lágrimas,
Sobre pedras, em torno de curvas,
Abrindo em cavernas deslumbrantes com a luz de Deus refletida,
Nós dançamos ao redor do calor e o brilho do espírito que queima dentro de nós.
♥ Tudo sobre este lugar no 533 é perfeito. Sinto a perfeição do nossos seres juntos.
Quanta gratidão! Estou maravilhada com a cascata de eventos que nos uniu. Tal amor
fraternal, confiança e compartilhamento de nossas tristezas, segredos e sonhos.
Eu estou muito enriquecida. Eu acredito de coração que nossas vozes fortes,
individualmente e em conjunto, estão mudando o mundo. Usando nossas vozes para
falar a verdade, para caminhar na beleza e a abraçar a Bondade está a serviço de
nosso Pai Universal e nossa Mãe Universal.
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♥ O que eu tenho visto e ouvido neste fim de semana é a beleza em cada uma de vocês―os talentos, o conhecimento, as habilidades e a
alegria―e eu ouvi suas vozes―como uma única voz pode ser bonita―mas quando juntos cantamos uma canção―quanto muito mais bonito uma
canção se torna. Juntos nos tornamos um coro de vozes, e ainda eu poderia ouvir cada voz individual―toda a beleza, sabedoria, e amor que
cada uma de nós leva adiante―e que me fortalece.
Fios e linhas de várias fibras, cores, espessura, comprimento,
Nós os atiramos juntas,
Desenrolados de lugares privados de onde nós os animamos,
Alguns de nós estamos ansiosos para ofertar,
E outros, hesitantes, relutantemente,
Culposamente, talvez,
Nos retiramos de esconderijos secretos,
Amarrotados e manchados com suor e lágrimas,
Sangue e a fuligem de muitos lugares,
Conforme a pilha cresce, tomamos cada vertente e,
Processamos-lo na dobra já no tear,
A estrutura de fibra há muito tempo fornecida, há muito por nós esperando,
Chamando-nos para tecer e cantar,
Para juntos falar e dançar.

O grupo Filhas de
Deus gostaria de
compartilhar este
modelo de retiro com
outros grupos para
ajudá-los a encorajar
mais mulheres a
apreciar o seu valor e
o chamado. Se você
gostaria de
experimentar este
retiro, nós seríamos
felizes em viajar até
você para nos
encontrarmos com
seu grupo. Se você
definir uma data,
reunir seis a oito
mulheres e reservar
um local, nós nos
empenharemos em
nos reunirmos com o
seu grupo.
Esperamos ansiosas
para capacitar mais
mulheres para seguir
seus anseios
espirituais de
irmandade e
divulgação. Para
mais informações,
me contate - eu, Line
St-Pierre - pelo email
line.stpierre@gmail.com.

Atrás: Saskia Vanderploeg, Doreen Heyne, Barbara Newsom, Cecelia Lampley
Ao meio: Carrie Prentice, Katharine Becker
À frente: Lucretia Schanfarber, Jennifer Siegel, Dolores Rubio, Wendy Citta, Line St Pierre
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A JUVENTUDE DO L IVRO DE
U RÂNTIA SE TORNA
se ativos na América e Europa
(muitos dos leitores jovens mais
ativos nos Estados Unidos são,
como eu, leitores de segunda
geração). Eu continuo a fazer o
que posso para ajudar, e fico
feliz em ver os esforços que
estão sendo feitos hoje para
envolver jovens leitores e trazêlos para junto. É emocionante
que a conferência no Texas no
próximo verão será patrocinada
por ambos a Sociedade de O
Livro de Urântia e a Associação
Urântia dos Estados Unidos.
Espero trabalhar com as
organizações para ajudar a
atrair muitos mais participantes
da conferência de geração mais
jovem.

Mike e suas duas filhas

Por Michael MacIsaac, Suécia
Fui alcançado por leitores que
começaram a ler O Livro de
Urântia na década de 1970.
Meus pais me fizeram uma
festa do Ajustador de
Pensamento quando eu era
pequeno e, quando crescia,
muitas vezes me trouxeram
para grupos de estudo.
Comecei a participar dos
grupos de estudo e leitura do
livro na minha adolescência.
Em 1996, quando eu tinha vinte
anos, assisti à minha primeira
conferência. Conhecer tantos
leitores entusiastas de todo o
mundo me inspirou a tornar-me
ativo na comunidade de
Urântia. Foi difícil encontrar
leitores da minha geração,
naquela época, e passei a

próxima década numa missão
de encontrar outros jovens com
interesse em O Livro de
Urântiae para fomentar
amizades, estudo e apoio
mútuo. Muitos anos se
seguiram, que foram
preenchidos por maravilhosas
conferências e encontros,
projetos de colocação e
divulgação do livro e extensas
aventuras viagens de grupo
("viagens de jovem leitor").
Quero expressar minha gratidão
aos muitos mentores e
anfitriões que foram tão
encorajadores e apoiadores
destes esforços para conectar e
estimular leitores mais jovens.
Ao longo destas décadas, só
gotejaram indivíduos de
geração mais jovem, tornando-

Ambos, os ensinamentos de O
Livro de Urântia e as leituras do
livro, inspiraram e
enriqueceram minha vida de
várias maneiras. Um
ensinamento que eu tenho me
esforçado em vivenciar, desde
minha adolescência, é utilizar
plenamente minhas
possibilidades para aprender a
conhecer, entender e amar
meus companheiros. Os
ensinamentos, tais como um
“verdadeiro relacionamento”
entre personalidades tem valor
espiritual e é “um fim em si
mesmo", e também tem sido
importantes para me motivar
em priorizar investimento nos
relacionamentos e para
alcançar meus companheiros.
Através das minhas viagens e
esforços entre leitores de O
Livro de Urântia, eu tenho sido
abençoado em experienciar
tantas inestimáveis
relacionamentos e amizades.

Com a vida ocupada e os
leitores espalhados no mundo,
nós somos limitados na medida
em que podemos ficar
conectado e manter amizades
ativas. Além disso, espero que
os filhos da explosão
populacional e a geração
conectada venham a ficar em
boa saúde, a fim de continuar a
enriquecer a comunidade pelas
décadas que virão. Perdemos
muitos membros de nossa
comunidade, os valentes
“soldados dos círculos,” que se
formaram a partir deste mundo.
Agradeço a descrição
detalhada, requintada de vida
após a morte que é encontrada
em O Livro de Urântia, e estou
ansioso para ver os
“graduados” nas reuniões da
“conferência de Urântia” nos
mundos de mansão e além.
Eu moro na Suécia, onde tenho
vivido a maior parte de minha
vida adulta. Eu me ocupo em
criar minhas duas filhas jovens
e trabalhando como professor
de inglês e de religiões
comparadas na mais antiga
escola colegial da Suécia.
Também tenho trabalhado em
outro projeto relacionado com
O Livro de Urântia. É um livro
que traz uma visão geral da
origem e conteúdo do livro,
bem como suas leituras e mais
ampla influência.
Comecei a escrever este livro
há 10 anos, quando meu
supervisor na Universidade de
Estocolmo, um pesquisador de
novos movimentos religiosos,
me encorajou a escrever meu
bacharelado e tese de
mestrado em religiões

“Também tenho trabalhado em outro projeto
relacionado com O livro de Urântia. É um livro
que traz uma visão geral da origem e conteúdo
do livro, bem como suas leituras e mais ampla
influência”
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comparadas sobre O Livro de
Urântia e seu movimento. Ele
ficou surpreso que pouca
pesquisa acadêmica sobre o
livro e o movimento tenham
sido publicada, e disse que era
necessário. Eu mergulhei
profundamente no projeto e
escrevi uma tese de 220
páginas com uma imensa lista
de referência. Os professores
da universidade e o chefe de
departamento, que estavam na
“ventilação do ensaio” estavam
impressionados com ele, e
insistiram que eu o devo
publicar e tornar disponível
para pesquisadores e
estudantes.
Antes de publicá-lo, quero
completar a pesquisa que
comecei em pessoas famosas
e influentes que foram
influenciadas ou foram os
leitores do livro. Mal eu sabia

que eu continuaria a
encontrar muito mais
informações sobre
dezenas de indivíduos
talentosos e
fascinantes que
encontraram inspiração
em O Livro de Urântia,
independentemente de
quanto pesquisa eu
faça, que a linha de
chegada parece
permanecer na mesma
distância. Eu devo
publicar uma versão
preliminar em um futuro
próximo, uma vez que
parece que a pesquisa
poderia continuar para
sempre!
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Deus responde à prece do homem dando a ele
uma revelação acrescida da verdade, uma
apreciação revalorizada da beleza e uma
concepção ampliada da bondade.
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