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Ciência: A Interface da
Evolução e da
Revelação
Symposium II, o co-organizador
Ralph Zehr passou o bastão para
a bioquímica e colaboradora do
simpósio Marjorie Ray. Margie
abordou seu desafio com vigor e,
em maio de 2021, começou o
planejamento do Science
Symposium III.
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Por Joanne Strobel, Urantia
Foundation, Geórgia, Estados
Unidos
Em novembro de 2019, na
conclusão do Science

A New Model of the Universe
by George Park

filosofia, física, planetologia e
psicologia.

Como seus predecessores, este
simpósio aprofundaria as
perspectivas duais da ciência
atual e de O Livro de Urântia,
explorando maneiras pelas quais
a evolução continua a abordar e
validar a revelação.

À medida que as propostas
chegavam, Margie convocou uma
equipe de leitores com
mentalidade científica para servir
como comitê de seleção.
Enquanto isso, a variante
Omicron e as restrições de
viagem causaram preocupações
sobre o encontro pessoal. Foi
tomada a decisão de substituir
nosso local habitual da sede da
Urantia Foundation em Chicago
por um evento online.

Um anúncio saiu em junho
daquele ano, buscando
ativamente apresentadores das
áreas de antropologia,
arqueologia, biologia, química,
cosmologia, paleontologia,

Nove apresentadores foram
convidados a se juntar a Margie,
com sete meses para concluir
suas pesquisas. Você pode ver
cada sessão no YouTube
clicando nos links abaixo.

A Unifying Theory of Physical
Interactions by Philippe Hatt

Explaining Large Doppler Redshifts Without a Big Bang
by Philip G. Calabrese, PhD
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The Fractal Nature of Urantia
Book Concepts: Surprising
Properties and Possibilities
by Conrad Lavallée

Understanding Revealed
Cosmology through
Visualization by David Neufer
and Marjorie Ray
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Understanding Revealed
Cosmology through
Visualization by David Neufer
and Marjorie Ray

Dynamic Developments in
Epigenetics by Ralph Zehr, MD

Conrad Lavallée de Québec
observou: “Além do fato de ter
sido uma emoção absoluta
participar, devo enfatizar a
importância desses eventos.
Eles abrem novas perspectivas,
ampliam nossa compreensão
do Livro de Urântia,
desencadeiam questões únicas
e fascinantes e revelam novos
caminhos de exploração e
jornadas de descobertas
inestimáveis. Continuarei minha
pesquisa, conectando pontos
com as implicações
multifacetadas apresentadas
pelos outros palestrantes.”

Evolution and Revelation: The
Question of Race
by Gard Jameson, PhD

The Problem of “Natural Evil”
in Biological Evolution: How
the Revelation Solves a
Theological Predicament
by Byron Belitsos

Como Gard Jameson,
administrador e presidente do
Comitê de Educação, observou:
“Neste dia e época em que a
ciência tem sido questionada
nos mais altos níveis de
formulação de políticas e
governança, essas reuniões são
mais importantes do que
nunca”.

questões científicas. O Livro de
Urântia inclui revelações
científicas como, inter alia, a
existência dos ultimatons – a
primeira manifestação de
partículas de energia de
massa. Então, cabe a nós
descobrir o ultimaton. A este
respeito, a recente descoberta
do bóson de Higgs dando sua
massa às partículas e
especialmente ao nêutron,
próton e elétron, é de extrema
importância.”

Nos dias 17 e 18 de junho, o
Science Symposium III virtual foi
apreciado por apresentadores,
debatedores e mais de 250
membros da plateia.
Philippe Hatt se entusiasmou:
“Foi incrível participar de seu
simpósio e conhecer outros
religiosos que lidam com

Ele acrescentou: “Assim como
o corpo humano é feito de
células biológicas, moléculas
e, finalmente, nêutrons,
prótons e elétrons, pode-se
supor que o cérebro humano,

Science and Thought Adjuster
Fusion by Jenny Martin, EdD

feito de matéria eletrônica, tem
uma contraparte feita de
ultimatons aninhados no
paraíso inferior. Estes dão à
humanidade a possibilidade de
acessar o mundo superior de
moroncial, o próximo passo
após a matéria. Como Jenny
Martin discutiu brilhantemente,
alguns autores científicos já
demonstraram essa
possibilidade.”
Jenny Martin compartilhou:
“Sempre amei e acreditei nos
ensinamentos de O Livro de
Urântia. Essa apreciação só
cresceu explorando a ciência
por trás de conceitos como a
fusão do Ajustador do
Pensamento.”

O Documento 42, “A Energia – A
Mente e A Matéria”, foi
significativo para David Neufer,
que comentou: “Na Seção 12,
'Padrão e Forma - Domínio da
Mente', aprendemos que a
mente criativa alcança a
'descoberta de mistérios
ocultos'. viva nossas vidas
conosco. A revelação guarda um
tesouro de mistérios com pistas
para atrair nossas mentes
criativas. Há valor divino em
refletir sobre como o universo
opera e sobre quem o opera."
Byron Belitsos resumiu sua
experiência dizendo: "Todos os
artigos foram edificantes, mas
acho que o mais importante foi
a discussão profunda e
oportuna sobre raça liderada
por Gard. Esse tipo de
investigação honesta e erudição
completa é essencial à medida
que nos preparamos para o
aumento da exposição em todo
o mundo.
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“Também essencial, na minha
opinião, é que os artigos se
baseiem em bolsas pars estudos
existentes. Parece quase
urgente que façamos o trabalho
árduo de comparar os
ensinamentos de O Livro de
Urântia com o trabalho de
estudiosos fora de nossa
comunidade. Tentei fazer isso
em meu artigo, que comparou
os avanços atuais na biologia
evolutiva com o ensinamento
único da revelação sobre a
evolução da vida.”
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A maioria das apresentações
foi acompanhada de um
trabalho de pesquisa
científica, que será postado no
site da Fundação. Enquanto
isso, você pode examinar o
escopo de materiais de
simpósios anteriores aqui:
https://www.urantia.org/study
/seminar-presentations.

Atualizações da Reunião de
Curadores em abril de 2022
• O novo aplicativo gratuito
para Android contendo O Livro
de Urântia em 20 idiomas será
lançado em breve.
• O Projeto de Capacitação de
Áudio começou. Prevemos o
lançamento de audiolivros em
20 idiomas no início de 2023.
Avançando no segundo
trimestre, o foco será:
• Resolver os problemas
restantes no aplicativo Android
e promover seu lançamento na
Google Play Store.
Por Judy Van Cleave, secretária,
Urantia Foundation, Idaho,
Estados Unidos

• Simplificação de nossas
campanhas publicitárias na
internet.

Visão Geral das Operações

• Trabalhando para
estabelecer mais distribuição
na América Latina –
especificamente Argentina e
Equador. Além disso,
procurando possibilidades na
África e na Ásia.

Livros
• As vendas do Livro de Urântia
para o primeiro trimestre caíram
2%. As vendas, incluindo The
Parables of Jesus and The
Untold Story of Jesus,
aumentaram 1%.
• Os downloads foram de
18.015 no primeiro trimestre,
uma queda de 26% em relação
ao alto volume registrado
durante o COVID-19.
• Os livros que estavam fora de
estoque devido a problemas na
cadeia de suprimentos
finalmente chegaram ao
depósito e estão sendo vendidos
novamente.

Educação
• Urantia Book Internet School
(UBIS)—Georges MichelsonDupont e Joanne Strobel
explicaram algumas mudanças
organizacionais na UBIS. O
novo trimestre está
começando com aumento de
matrículas e turmas quase
cheias. Cursos de alemão,
húngaro e polonês serão
oferecidos em setembro de
2022.

• Diretório de Grupos de
Estudo—o diretório agora
contém mais de quinhentos
grupos de estudo. O diretório é
atualizado anualmente,
portanto, você pode esperar que
as listagens sejam precisas.
• Simpósio Científico III—O
Comitê de Educação da
Fundação Urântia patrocinou
outro simpósio científico. Mais
de 250 pessoas compareceram
via Zoom Events. Clique aqui
para ver as sessões gravadas.
Captação de Recursos e
Finanças
• Doações—as doações
irrestritas do primeiro trimestre
foram de US$ 140.944, 164%
acima do orçamento de US$
53.325 e um aumento de 190%
em relação ao mesmo período
de 2021. (O primeiro trimestre
de 2021 sem restrições foi de
US$ 48.518,92.)
As doações restritas do primeiro
trimestre foram de US$ 4.049,
35% abaixo do orçamento de
US$ 6.253 e uma queda de
16% em relação ao mesmo
período de 2021. (A restrição do
primeiro trimestre de 2021 foi
de US$ 4.795.)
As doações imobiliárias do
primeiro trimestre foram de US$
26.122.
• Despesas—O quadro geral é
que as despesas aumentaram
3% em relação a 2021, mas

15% abaixo do orçamento.
• Programa de Subsídios
“Mustard Seed”—O modelo de
solicitação de Subsídios ao
“Mustard Seed” está quase
completo. Esperamos que o
programa esteja operacional no
terceiro ou quarto trimestre de
2022. Os membros do Comitê
de Divulgação analisarão os
pedidos de subsídios de acordo
com as diretrizes desenvolvidas
e farão recomendações ao
Conselho de Curadores.
Traduções e Revisões
• Progresso contínuo foi
relatado nas seguintes
traduções e revisões: chinês,
farsi, grego e português.
• A tradução árabe foi
publicada online em
urantia.org/ar.
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Texto de Referência Padrão

Conselho Consultivo Cultural

Convidada - Sue Seccombe

O conselho aprovou uma
resolução aceitando as quatro
correções recomendadas pelo
Comitê de Texto de Referência
Padrão (SRT). Para saber mais
sobre o SRT e sua finalidade,
clique aqui.

Marcos Dalmolin fez uma
apresentação em PowerPoint
bem elaborada e informativa
sobre a história e a cultura do
Brasil. Ele também detalhou as
muitas atividades dos leitores
lá. Veja o artigo dele aqui.

Sue, presidente da Urantia
Book Fellowship, compartilhou
um pouco de sua história
pessoal, seus sonhos para a
comunidade de Urantia e
algumas das atividades que
estão ocorrendo atualmente
na organização Fellowship.

O Conselho Consultivo Cultural dá
as boas — vindas ao Brasil
Minha apresentação ao
conselho ampliado de
curadores foi feita em abril, na
qual revisei uma miríade de
questões culturais,
econômicas e religiosas
relevantes para o futuro de O
Livro de Urântia e seus
ensinamentos no Brasil. A
seguir estão alguns dos pontos
que compartilhei.

Por Marcos Dalmolin, São Paulo,
Brasil
Foi uma honra ser convidado a
integrar o Conselho Consultivo
Cultural da Urantia Foundation,
e considero esta posição de
grande importância. Eu valorizo
aprender mais sobre a Urantia
Foundation e seus projetos para
que eu possa compartilhar
essas informações com os
leitores aqui no Brasil. Muitos
leitores locais desconhecem a
abrangência do trabalho da
Fundação, que vai muito além
da impressão de livros e da
publicação de traduções. Estar
em contato com outros leitores
de diferentes culturas adiciona
uma nova perspectiva às nossas
atividades aqui. É útil aprender o
que eles estão fazendo em
relação à experiência dos
ensinamentos e disseminação
de O Livro de Urântia.

Eu represento o Brasil, o maior
país de toda a América Latina.
É o quinto maior país do
mundo em área e o sexto mais
populoso. Ao contrário do resto
da América do Sul, falamos e
lemos português brasileiro.
O Brasil é uma nação
multicultural e etnicamente
diversa, devido a mais de um
século de imigração em massa
de todo o mundo.
Cerca de cinco
milhões de
pessoas de mais
de 60 países
migraram para o
Brasil entre 1808
e 1972, a maioria
de Portugal, Itália,
Espanha,
Alemanha,
Ucrânia, Polônia,
Rússia, China,
Japão, Síria e
Líbano.
A maioria da
nossa população
é católica romana.
No entanto, nos
últimos 10 anos o
protestantismo,

particularmente o
pentecostalismo e o
evangelicalismo, se espalhou
por todo o Brasil, enquanto a
proporção de católicos caiu
significativamente.
Recentemente, fui eleito para o
cargo de vice-presidente da
Urantia Association of Brazil
(UAB). Nos últimos dois anos, a
UAB vem construindo uma
infraestrutura para atender a
uma crescente comunidade de
leitores. Isso inclui site, banco
de dados, publicações, canais
de comunicação, 409
apresentações no YouTube,
grupos de WhatsApp e o
lançamento da Rádio Urântia
Brasil.

A Urantia Foundation pode
ajudar grupos locais de
voluntários, como a UAB,
fornecendo informações,
conhecendo suas culturas e
incentivando seu trabalho.
Também acredito que a
Fundação deveria encorajar os
afiliados a terem objetivos
claros.
Eu imagino um movimento de
Urântia unido com uma
liderança forte que possa
fornecer apoio e orientação
para esforços individuais ou
coletivos. E gostaria de
encorajar todos os países a
compartilharem suas melhores
práticas em relação à formação
de grupos de estudo e
divulgação da revelação.

Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, Brasil
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Urantia Book Internet School —
Grupos de Estudo para Novos Leitores

Por Tim Duffy, Diretor
Acadêmico da UBIS, Illinois,
Estados Unidos
Desde 1999, a Urantia Book
Internet School (UBIS) oferece
aulas gratuitas para leitores de
O Livro de Urântia que desejam
estudar seu conteúdo com a
ajuda e companheirismo de
outros leitores. Os primeiros
cursos da UBIS foram oferecidos
por e-mail. O professorfacilitador (TF) do curso enviaria
perguntas de estudo e os alunos
responderiam com suas
respostas. Em 2006, a escola
mudou para uma plataforma
baseada na web. Agora, os TFs
podem postar tarefas de leitura
e perguntas de estudo, os
alunos podem fazer login e
postar suas respostas em fóruns
de discussão e podem ver e
comentar as respostas uns dos
outros.
Nos últimos dois anos, a
tecnologia de videoconferência
passou de uma comodidade de
escritório de ponta para um
recurso rotineiro da vida diária
para o trabalho, atividades
sociais e todas as formas de
educação. Tornou-se até comum
para a prestação de serviços de
saúde, sem mencionar quase
todas as formas de comércio. O
uso de plataformas como Zoom,
Google Meet, Microsoft Teams e
inúmeras outras se tornou tão
comum (se não mais comum)
quanto uma ligação telefônica.

Para muitos leitores de O Livro
de Urântia, a pandemia do
COVID-19 e a rápida adoção
dessas novas tecnologias
mudaram a maneira como leem,
estudam e compartilham seus
pensamentos e perguntas sobre
o livro. O tradicional grupo de
estudo presencial uma vez por
semana foi forçado a se mudar
para o online. E embora todos
tenhamos perdido a comunhão
presencial que não era mais
possível, não há dúvida de que o
“novo normal” tornou mais fácil
para muitos participar de grupos
de estudo ou outros eventos
interativos. Mesmo com a
flexibilização das restrições
formais e informais ao encontro
pessoal, essa essa passou a ser
a regra, e não mais a exceção.
Embora o formato escrito e
assíncrono dos cursos da UBIS
não tenha mudado, muitos TFs
adicionaram sessões de Zoom
aos seus cursos. A oportunidade
de conhecer outras pessoas
(virtualmente) e conversar em
tempo real gerou um feedback
uniformemente positivo. Por
isso, queríamos testar oferecer
algo (um grupo de estudos)? que
ocorresse totalmente no Zoom.
No entanto, não queríamos
simplesmente transferir nossas
questões de estudo para uma
sala de aula virtual em tempo
real.
Nossos cursos padrão utilizam
uma abordagem que requer
estudo e reflexão, então
chegamos a testar as condições
interativas com um grupo de
estudo de leitura e discussão.
Também decidimos criar um
grupo de estudos para leitores
mais novos, que viessem à UBIS
mais por vontade de explorar do
que por vontade de estudar um
texto que já conheciam.
Em janeiro deste ano,
matriculamos 11 alunos dos
Estados Unidos, Canadá,
Alemanha e África do Sul em um
grupo de estudos intitulado “O
Pai Universal”. Com uma
exceção, todos eram novos na

UBIS. Ao longo de oito sessões
semanais de Zoom de duas
horas, lemos e discutimos os
Documentos 1 a 5 de O Livro de
Urântia. Como facilitador do
grupo, eu pessoalmente achei
que ouvir os pensamentos e
perguntas desses alunos
curiosos e atenciosos era uma
experiência incrível e
gratificante.
Como muitos de vocês sabem
muito bem, os documentos
iniciais de O Livro de Urântia nos
apresentam não apenas Deus
como um pai amoroso, mas as
verdades centrais de nosso
universo e nossa
existência─conceitos poderosos
e emocionantes que
fundamentam os documentos
subsequentes da revelação. Que
alegria foi ver e compartilhar
com esses alunos a experiência
de ler e discutir pensativamente
este texto pela primeira vez.
É uma prova do poder de
atração da revelação da verdade
que apenas um único aluno
desistiu. Dos 10 alunos
restantes, 7 deles passaram a
se matricular em um curso em
abril.
O Livro de Urântia é único entre
as revelações de época que
foram feitas ao nosso planeta. É
um texto e não uma pessoa (ou
pessoas). Assim, devemos ler e
interpretar suas palavras em
nossas próprias mentes para
experimentá-lo e conhecê-lo.
Este pode ser um esforço
solitário e, de fato, dizem-nos,
deve ser feito por cada indivíduo
como parte de sua experiência
religiosa pessoal única.
Na realidade, cada ser
humano define a religião
nos termos de sua própria
interpretação experiencial
dos impulsos divinos que
emanam do espírito de
Deus que o habita e,
portanto, tal interpretação
deve ser única e totalmente
diferente da filosofia
religiosa de todos os outros

seres humanos. 103:1.1
(1129.8)
Mas também nos dizem que é
essencial compartilhar essa
experiência pessoal com os
outros.
Embora sua religião seja
uma questão de
experiência pessoal, é
muito importante que você
seja exposto ao
conhecimento de um
grande número de outras
experiências religiosas (as
diversas interpretações de
outros e diversos mortais) a
fim de impedir sua vida
religiosa. de se tornar
egocêntrico — circunscrito,
egoísta e anti-social.
103:1.3 (1130.2)
Embora este compartilhamento
de experiência religiosa seja o
que sempre esperamos que a
UBIS promova, o formato de
grupos de estudo nos oferece
uma maneira adicional de
promover esse objetivo.
Com o sucesso do primeiro
grupo de estudos da escola,
oferecemos um em espanhol
durante o trimestre de abril.
Haverá outro oferecido em
inglês em setembro. Se você
estiver interessado em
participar, ou mesmo ajudar a
facilitar um futuro grupo de
estudo, envie um e-mail para
Joanne em joanne@urantia.org.
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Três Maneiras de Ajudar a Divulgar a
Revelação de Urântia
Milhares de hotéis, navios de
cruzeiro, pousadas, albergues
da juventude, cafés,
restaurantes, paradas de
caminhões, hospitais, asilos,
igrejas e casas de fraternidades
e irmandades abastecem
pequenas bibliotecas. Os livros
que você coloca nessas
bibliotecas desaparecem na
posse de alguém. Essa é a
questão.

Por Mo Siegel, presidente,
Urantia Foundation, Colorado,
Estados Unidos
Coisas boas podem vir em três.
Aqui estão três projetos de
divulgação que você pode fazer
para semear a revelação no
mundo. Realizá-los é um esforço
de equipe de indivíduos e
organizações dedicados a
difundir os ensinamentos de
Urântia. Os objetivos são
simples: colocar livros em 2.000
bibliotecas alternativas, escrever
3.000 avaliações/resenhas
convincentes do Livro de Urântia
online, e formar e sustentar
1.000 grupos de estudo ativos.
Objetivo um: Colocar O Livro de
Urântia e The Untold Story of
Jesus em 2.000 bibliotecas
alternativas
Durante anos os leitores
colocaram os Livros de Urântia
em bibliotecas públicas. Embora
existam oportunidades de
colocação extensas, colocações
de bibliotecas alternativas
igualmente férteis estão
prontamente disponíveis. O
melhor exemplo são as
Pequenas Bibliotecas Gratuitas
informais em frente às casas de
milhares de pessoas. Você
simplesmente coloca um Livro
de Urântia grátis na estante de
livros. Você também pode
colocar uma pequena biblioteca
fora de sua casa. Para mais
informações, clique aqui:
littlefreelibrary.org

Então, da próxima vez que você
passar por uma biblioteca
alternativa, por favor, deixe uma
cópia de O Livro de Urântia na
estante. Você coloca os livros; o
espírito ajuda a entregá-los.
Para encomendar O Livro de
Urântia, clique aqui.
Para muitos, The Untold Story of
Jesus é um portal para a
Revelação de Urântia. É um
aperitivo que pode levar à
refeição completa. Para
encomendá-lo para colocação
na biblioteca, clique aqui.
É muito melhor para a Urantia
Foundation se você encomendar
livros em divulgação na Amazon.
Hoje, uma cópia do livro em
inglês em capa dura custa
apenas US$ 15,99, com frete
grátis se você for um membro
Prime. A História Não Contada
de Jesus custa US$ 21,65.
Meta dois: 3.000 avaliações
convincentes do Livro de Urântia
na Amazon e Goodreads
Você sabe a importância das
classificações e avaliações na
Amazon? É importante e fácil de
fazer. Por favor, avalie e escreva
uma resenha de O Livro de
Urântia na Amazon, Goodreads e
em qualquer varejista online que
venda o livro. Quando
começamos a pedir para você
avaliar o livro na Amazon, havia
apenas 210 avaliações. Hoje,
são 1.785. Parabéns! Agora,
vamos chegar a 3.000 daqui a
um ano. Se você gostou de ler
The Untold Story of Jesus, avalie
também.

Little Free Library
Depoimentos pessoais fazem
uma enorme diferença para as
pessoas na hora de escolher um
livro. Testemunhos
convincentes, avaliações de
livros e resenhas têm o poder de
persuasão de convencer outras
pessoas a ler o livro que mudou
sua vida.
Quanto maior a classificação do
livro, mais credibilidade para
novos compradores de livros.
Conte sua história sobre como
os ensinamentos transformaram
sua vida. Sua história pode
mudar a de outra pessoa.
•Clique para deixar um
comentario na Amazon.
•Clique para deixar um
comentario no Goodreads.

Meta três: Formar e sustentar
1.000 grupos de estudo
A primeira geração de leitores
do Livro de Urântia acreditava
que a maneira mais eficaz de
construir uma comunidade
social e educacional segura era
através do desenvolvimento de
grupos de estudo. Sabemos que
existem mais de 500 grupos de
estudo em todo o mundo.
Participar de grupos de estudo
aumenta sua compreensão
educacional das partes
complexas do livro. Seja no
Zoom ou pessoalmente, eles
promovem a confraternização
entre as comunidades
internacional e local,
proporcionando oportunidades
de estudo profundo, jantares de
recordação, oração em grupo e
adoração. Para a maioria, os
grupos de estudo estimulam
amizades duradouras, oferecem
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apoio aos membros, fortalecem
a fé e protegem as pessoas do
isolamento e da dúvida. Cada
grupo de estudo em
funcionamento é um bolsão de
luz reveladora no mundo.
Agende um grupo de estudos
em sua rotina semanal. Seu
envolvimento é vital para
aqueles que estão hospedando
ou participando de um. Se você
não frequenta grupos de estudo,

considere o valor que eles
oferecem a você e seus
irmãos. Se não houver um
grupo de estudos em sua área,
inicie um ou participe de um
virtual. Para encontrar grupos
de estudo e informações sobre
grupos de estudo, visite:
•Diretorio do Grupo de Estudo
•Guia de recursos de grupo de
estudo da Associacao Urantia
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•O guia da Fellowship para
grupos de estudo
Por favor, trabalhe com seus
irmãos na realização dessas
três tarefas cruciais. Nós
podemos fazer isso!
Tão certo quanto os homens
compartilham suas crenças
religiosas, eles criam um grupo
religioso de algum tipo que
eventualmente cria objetivos

comuns. Algum dia os religiosos
se reunirão e realmente efetuarão
a cooperação com base na
unidade de ideais e propósitos,
em vez de tentar fazê-lo com base
em opiniões psicológicas e
crenças teológicas. Objetivos, em
vez de credos, devem unificar os
religiosos. 99:5.7 (1091.6)

Uma Homenagem à Dra. Marta
Elders—Nosso Amor por uma Senhora
seguir de como Marta
impactou nossas vidas.
Por Judy Van Cleave,
Secretária, Urantia
Foundation, Idaho, Estados
Unidos

Nota do Editor: Marta Elders
serviu no Conselho Expandido
de Curadores da Urantia
Foundation desde 2008. Além
disso, ela foi parte integrante da
Urantia Book Internet School por
12 anos. Ela se faleceu em 7 de
maio deste ano, e todos nós
sentimos falta dela! Por favor,
divirta-se lendo os dois relatos a

A primeira reunião de Marta
como curadora associada foi
no Hotel Kyriad Roissy
Villepinte, perto do aeroporto
Charles de Gaulle, em abril de
2008─primavera em Paris. Ela
havia planejado que abril de
2022 fosse seu encontro final
e despedida pessoal, embora
à medida que a hora se
aproximava, ela fosse ficando
muito fraca.
Durante seus 14 anos no
conselho (dois mandatos como
administradora associada e o
restante como emérita), Marta
atuou no Comitê de Educação,

Marta Elders
no Comitê de Planejamento e
na Urantia Book Internet
School. Desde cedo ela
preparou e dirigiu as sessões
de planejamento do conselho.
Em 2014, ela realizou um
workshop estelar sobre “A
Alma” no 533. Ela co-facilitou
um retiro “Círculo de Confiança”
para o conselho expandido em
2016. Ela foi membro da
equipe que planejou e realizou
o fabuloso Simpósio Cultural
Global em abril de 2019 e
permaneceu entusiasticamente
dedicada a aumentar a
consciência cultural do nosso
conselho.

Marta raramente, ou nunca,
faltava a uma reunião do
conselho e trazia sua presença
sábia e cheia de alma a todos.
Muitas foram as vezes em que
sua clareza de pensamento e
sabedoria lançaram nossa
conversa para uma luz nova e
iluminadora. Seus insights eram
informados, temperados e
amorosos—sempre
apaixonadamente dedicados a
preservar a missão, a visão e os
valores que nos foram confiados
pelos reveladores.
Marta tocou profundamente a
vida de seus colegas membros do
conselho ao longo de seus anos
de serviço na Urantia Foundation,
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seu valor entre nós tão
claramente sentido. Sempre
resisti a ficar sem ela. Ela serviu
conosco até deixar este mundo
e serviu bem.
Marta era graciosa e calorosa, a
personificação da elegância fácil
e casual e da beleza sem
esforço─aquilo que é profundo
na alma. Isso parece excessivo?
Não é para ser; simplesmente
descreve a essência de nossa
senhora. E ela era—ela é—
divertida, muito divertida!
Compartilhamos anos de risadas
e degustações de vinho à noite
com as senhoras nas varandas
do 533 depois de nossos longos
voos e longos encontros - me
extasia o privilégio do serviço e o
reencontro repetidas vezes pela
alegria da amizade duradoura
que resulta.
Pessoas até se juntaram a nós
de vez em quando. Mais tarde,
deitávamos em nossas camas e
comentávamos suavemente
durante a noite ou a madrugada
sobre nossas vidas, nossos
amores (mães e avós, nós),
nossas perdas e nosso trabalho
juntos e em casa. Foi mágico,
significativo, de muitas
maneiras.
Após nossa última reunião 533
em 2019, Marta de repente
perdeu David, seu marido e
companheiro de toda a vida. Em
2015, quando perdi Wayne─que
ela conheceu e conquistou
profundamente em Paris─ela
me mandava mensagens
diariamente com palavras
ternas de encorajamento e
insights oportunos.
Surpreendeu-me então, sua

habilidade, seu dom, de tocar
o acorde certo no momento
certo.
Em comparação, eu tinha
pouca habilidade ou
experiência para oferecer a
ela. Ela parecia muito mais
bem equipada para aceitar
graciosamente a alteração de
seu mundo ao perder David.
Quando a realidade se
instalou, tendo íntima
familiaridade com o caminho
da viúva, descobri que minha
experiência tinha valor e
significado para ela. Não há
nada, ao que parece, como a
experiência compartilhada
para aprofundar nossa
compreensão.
Meu último lamento é que eu
nunca cheguei a sua
encantadora casa em
Connecticut, como eu tanto
desejava, nem tive a
oportunidade de lhe dar o
abraço que ela merecia. Que
alegria teria sido! Um que
agora deve aguardar um
encontro a céu aberto.
Às vezes penso em ter
comentado muitas vezes sobre
a bolsa de toalete turquesa
que ela trazia com ela para a
Fundação e colocava no
peitoril da janela do nosso
banheiro. Quando estava lá, eu
sabia que ela estava também.
Um dia, um ou dois anos atrás,
tirei uma bolsa de
correspondência acolchoada
da minha caixa de correio. Abri
e encontrei a bolsa de Marta
com um bilhete de amor
dentro.
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**********************
Por Judy Cosky, Urantia Book
Internet School, Michigan,
Estados Unidos

forma moroncial nos gloriosos
mundos das mansões.
Marta serviu UBIS por 12 anos
com seu marido Dave. Ela foi
nomeada presidente do Comitê
de Currículo, onde ajudou a
desenvolver modificações
construtivas e vitais no plano
curricular da escola. Por muitos
anos, ela trabalhou em estreita
colaboração com Dave no Comitê
de Revisão de Cursos, ajudando a
garantir a qualidade dos cursos
em desenvolvimento. Quando
Dave fez sua transição para os
mundos das mansões em
dezembro de 2019, Marta
continuou a servir fielmente com
a mesma capacidade, sem perder
o ritmo.

“Não tenho medo e sinto
apenas amor e fé e ser
profundamente acolhida pelo
Pai. Confio nesta oportunidade
linda, sábia, desafiadora e
sempre amorosa com a qual
fomos presenteados e na
sagrada oportunidade de nos
juntarmos aos reveladores
nesta jornada sagrada”.

Durante os últimos dois anos,
Marta serviu como valioso
membro contribuinte da UBIS à
medida que expandimos seu
alcance educacional para novos
idiomas e países. Marta
realmente resumiu a essência da
seguinte declaração de um
Mensageiro Poderoso: “O serviço
— e mais serviço, serviço
acrescido, serviço difícil, serviço
arriscado e, enfim, serviço divino
e perfeito — é a meta do tempo e
o destino do espaço”. 28:6.17
(316.4)

Estas foram as últimas palavras
escritas por nossas queridas
Marta Elders para o conselho
global da Urantia Book Internet
School (UBIS), apenas alguns
dias antes da transição de seu
corpo mortal para sua nova

Marta tem sido uma professorafacilitadora graciosa, alegre e
envolvente, e seus cursos foram
invariavelmente lotados. Ela tinha
o raro dom de fazer com que cada
aluno se sentisse querido e
valorizado, que era a maneira

Escreveu Marta, “Queridos
viajantes da alma,

Em suas próprias palavras em
2014, “Minha alegria é o
trabalho da alma”. Sem
dúvida, Marta, o trabalho com
a alma foi o que lhe trouxe as
asas dos anjos que a levaram
para dentro e para a frente.
Certamente, você é o
testamento vivo dessas
palavras.
Sentiremos sua falta
ferozmente. Há, ultimamente,
muitos outros amores com
você agora: nossa perda, o
ganho deles. Dá muito
conforto e alegria pensar em
você lá, encontrando-se entre
eles.

Dave Elders

A bolsa de higiene da Marta
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como ela interagia amorosa e
alegremente com todas as
pessoas que encontrava.
Seus cursos foram
estimulantes, transformadores
e levaram seus alunos a um
maior crescimento da alma. As
seleções dos cursos poderosos
que Marta ensinou ao longo
dos anos incluíram: “A
Alma─Filha do Espírito Divino e
Mente Material”, “O Sermão
da Ordenação: Uma Mestra
Filosofia de Vida” e “Mente
Mortal─Gênesis, Evolução e
Destino.” Vários de seus
cursos foram traduzidos para
uso na filial portuguesa. O
último curso de Marta, “Vida
após a vida – o que vem a

seguir?”, foi
surpreendentemente facilitado
por ela no último trimestre,
enquanto ela estava doente e
passando por tratamentos
médicos finais.
A colega de longa data e
diretora da filial espanhola da
UBIS, Olga Lopez, compartilhou
as seguintes palavras: “Marta
não está mais conosco, mas
deixa um exemplo e inspiração
de vida. Sempre me lembrarei
do equilíbrio dela, da maneira
como ela tentava conciliar as
posições para que todos nos
sentíssemos bem com as
decisões tomadas, o quão bem
ela sabia “ler” nosso eu
interior. Para mim, ela é uma
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das mulheres mais inspiradoras
que já conheci.”
Georges Michelson-Dupont,
curador administrador da UBIS,
escreveu a seguinte
homenagem: “Minha relação
com Marta e Dave sempre foi
de fraternidade, unidade
espiritual e uma certa ternura
que me faz dizer que somos
'alma gêmea'. mulher de
convicção e caráter que se faz
ouvir com tato e gentileza. Ela
me escreveu contando que
passou seus últimos momentos
em Urântia em plena
consciência da presença e do
apoio espiritual de nosso Pai
Universal”.

Embora estejamos tristes pela
perda de nossa irmã Marta,
também nos regozijamos que sua
poderosa alma irrompeu para a
eternidade com todos os seus
gloriosos dons, talentos e beleza
espiritual de borboleta! Que
prazer supremo para seu par
angelical, seu Ajustador do
Pensamento, agora comungar
mais diretamente com a alma
encantadora de Marta. É uma
alegria tão reconfortante para os
amigos e familiares de Marta
saberem plenamente que algum
dia serviremos lado a lado juntos
novamente quando passarmos
para as esferas moronciais,
continuando a servir, fazendo
eternamente a vontade de nosso
Pai do Paraíso!

O que O Livro de Urântia
significa para mim

Por Jeannie Vázquez de Abreu,
Uruguai
Quando criança, eu
ocasionalmente experimentava
uma breve sensação de
perceber uma realidade que
estava além do que eu podia ver
e ouvir. Por alguns segundos
percebi uma realidade tão bela,
pacífica e feliz que parecia que
uma porta para outro mundo
havia se aberto.
À medida que cresci na
adolescência e na juventude,
passei por um período de
rebelião contra a religião de
meus pais, o que me levou a
sentir angústia pela vida. Tudo
era difícil para mim, difícil,
árduo. Comecei a me perguntar
se havia um Deus; se fosse

verdade que havia uma alma e
vida após a morte.

poucos minha vida foi
mudando, melhorando.

Apesar da minha ponderação,
não fiz nada para procurar
ativamente as respostas. Mas
um dia minha colega de quarto
comprou um livro de orações.
Sendo uma leitora ávida, pedi
a ela que me deixasse ler. As
orações nele eram diferentes
das orações de meus pais e de
sua congregação — essas
orações eram repetitivas e
sem expressão pessoal
espontânea dos anseios da
alma.

Motivado pela minha
descoberta da oração pessoal,
comecei a ler livros sobre anjos,
Jesus, Deus e várias religiões.
Nenhum deles forneceu
respostas satisfatórias e
convincentes às minhas
perguntas. Também participei
de conferências sobre uma
variedade de tópicos esotéricos.
Nada me dava paz, nem me
inspirava confiança e certeza
sobre a verdade que eu
continuava a buscar.

As orações neste livro foram
focadas nas necessidades e
problemas da vida diária. Eram
como conversas com Deus,
contando-lhe angústias e
dificuldades, pedindo ajuda
para melhorar a qualidade de
vida. Foi a primeira vez que a
existência de tais orações
chamou minha atenção. Nunca
tinha me ocorrido que isso
fosse possível. Comecei a
rezar algumas delas todas as
manhãs a caminho do trabalho
e todas as noites antes de
dormir. No início, meu
progresso em alcançar a paz
interior foi como subir uma
colina de bicicleta — lento,
trabalhoso, difícil. Mas aos

E assim foi, até que uma tarde,
há cerca de 25 anos, abri uma
revista que estava há meses
numa prateleira da minha sala.

Dentro de suas páginas havia um
pequeno artigo sobre O Livro de
Urântia, afirmando que este livro
continha toda a vida de Jesus,
incluindo seus "anos perdidos".
Foi o suficiente para me fazer
querer ler! Corri até a livraria mais
próxima e comprei.
Eu finalmente encontrei as
respostas confiáveis e claras que
eu precisava! Imediatamente o
reconheci como uma verdadeira
revelação divina. Ler e estudar O
Livro de Urântia tem sido uma
experiência cada vez mais
satisfatória, ensinando-me algo
novo todos os dias. No entanto,
mesmo fascinado pelo que li, e
mesmo acreditando sem dúvida,
foi um processo lento para
compreender seus ensinamentos,
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para encontrar a resposta à
pergunta “O que devo fazer para
salvar minha alma e crescer em
espírito?”
Uma pessoa muito querida, que
agora é minha parceira de vida e
serviço, me ajudou a entender
as instruções para o
crescimento pessoal. Viver os
ensinamentos da revelação
tornou-se uma fonte de alegria e
paz. Manter a comunhão de
adoração com o Pai tem sido
uma fonte de crescimento
espiritual pessoal.
Os ensinamentos de O Livro de
Urântia são edificantes e
transformadores quando os
vivemos de todo o coração. A
felicidade de ter encontrado as
respostas às minhas perguntas
não se compara à experiência
do profundo impacto do amor do
Pai, que senti poucos anos
depois de conhecer a revelação,
no dia em que decidi consagrar
minha vida a fazer sua vontade
de todo o coração.
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Minha vida tinha sido
complicada e difícil, cheia de
altos e baixos. Eu estava me
esforçando para alcançar o
que eu acreditava que
deveriam ser meus objetivos.
Mas as coisas simplesmente
não estavam indo do meu
jeito. Senti-me uma vítima da
vida e das circunstâncias.
Então um dia percebi que tudo
o que eu estava vivendo era
resultado de minhas próprias
escolhas, e que eu poderia
mudar se quisesse. Então eu
fiz!
Decidi limpar a lousa, mudar
de casa, mudar
relacionamentos, começar de
novo. Quando terminei de
concretizar as decisões que
havia tomado, sentei-me e
orei, dizendo ao Pai: “Meu pai,
até hoje fiz a minha vontade. A
partir de agora, dou-te a minha
vida para fazeres a tua
vontade e só a tua vontade.”

todo o meu ser com a felicidade
mais maravilhosa que já
experimentei e que continua a
me abençoar até hoje. Todos os
dias vivo a maravilhosa
experiência de sentir o amor do
Pai dentro de mim. Esse amor é
a força que me impulsiona a
seguir os passos de Jesus de
todo o coração, procurando
servir meus irmãos com o
melhor que tenho para dar.

Naquele instante senti uma
invasão de amor que encheu

Viver o relacionamento interior
com nosso Pai é uma

Anúncios
Página Húngara do
Facebook
A Urantia Foundation agora tem
uma página no Facebook em
húngaro. Visite e "Curta" a
página. Se você gosta do que vê,
compartilhe as postagens com
seus amigos.
https://www.facebook.com/UrantiaAlapitvany

experiência maravilhosa que me
trouxe tudo o que eu ansiava e
muito mais. E agora tudo que eu
quero é servi-lo e ajudar os outros
a encontrar o maior tesouro que
todos carregamos dentro de nós,
nosso Pai que nos ama
infinitamente.
Que Deus abençoe a todos!
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