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Urântia Associação Internacional 
559 W. Diversey Parkway #351  
Chicago, IL, 60614-7640,  
UNITED STATES.

Telefone:	 1-773-572-1180		
Website:		 http://urantia-association.org 	
Email:		 centraloffice@urantia-association.org 

Venha fazer parte da nossa equipe de 
estudantes do Livro de Urântia, enquanto 
trabalhamos unidos para transformar a 
sociedade ao fomentarmos o renascimento 
espiritual da humanidade. A nossa grande 
esperança está na revelação de Deus nova e 
ampliada, apresentada no Livro de Urântia.

Saiba mais sobre a nossa organização visitando 
nosso website:  http://urantia-association.org
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Nossa Organização
A	Associação	é	uma	organização	de	pessoas	
comuns;	as	suas	metas	são	alcançadas	nos	
níveis	locais	das	Associações	Locais	e	nacionais.	
Existe	uma	administração	central	composta	
por	representantes	de	todas	as	associações,	e	a	
nossa	Diretoria	de	serviço	internacional	coordena	
questões	comuns	à	todas	as	associações.	Também	
temos	um	escritório	administrativo.

Para	mais	informações,	visite	a	página	a	Estrutura	
organizacional,	no	nosso	website.	

	

e a Disseminação  
dos seus Ensinamentos

ˆ

http://urantia-association.org
mailto:centraloffice%40urantia-association.org?subject=Association%20Office
http://urantia-association.org


Omelhor modo de atingir uma paz mundial 
duradoura é por meio da regeneração 
espiritual do cidadão individual, que levará às 

consequentes transformações sociais, morais, econômicas 
e políticas necessárias para um mundo melhor. 
Acreditamos que os ensinamentos contidos no Livro de 
Urântia têm o poder para mudar as vidas daqueles que os 
viverem — ao inspirá-los e motivá-los a alcançarem novos 
níveis de crescimento espiritual, vida e serviço esclarecido 
no nosso planeta.  Transmitir esta revelação sem 
promoção invasiva a pessoas que estão procurando uma 
mensagem espiritual positiva — pessoas que desejam 
um mundo melhor para si próprias e para os seus filhos 
— é o desafio que se apresenta para nós hoje.

O que é a Urântia Associação Internacional?
A	nossa	organização	é	uma	associação	de	indivíduos	
que	estudam	o	Livro de Urântia	e	são	inspirados	pelos	
seus	ensinamentos	revelados.	servimos	aos	estudantes	
do	Livro de Urântia	à	medida	que	eles	aprofundam	e	
ampliam	o	seu	conhecimento	dos	ensinamentos,	e	os	
compartilham	nas	suas	vidas	diárias.	

A	Urântia	Associação	internacional	(a	Associação)	foi	
estabelecida	como	uma	organização	de	associados,	para	
apresentar	a	revelação	de	Urântia	ao	mundo.

A	Associação	oferece	diversos	serviços	e	programas	para	
realizar	a	sua	missão	e	alcançar	as	suas	metas:

•	 oferecendo	ambientes	de	aprendizagem	interativo,	
nos	quais	os	estudantes	do	Livro de Urântia	possam	
aprofundar	e	ampliar	o	seu	conhecimento	dos	
ensinamentos	do	livro.		

•	 Promovendo	grupos	de	estudos		
	 independentes,	regionais	e		
	 virtuais,	e	fornecendo	assistência		
	 na	formação	e	liderança	de		
	 grupos	de	estudos.

•	 Aproximando-se	amistosamente	a	novos	leitores	
do	Livro de Urântia,	respondendo	as	suas	perguntas,	
e	oferecendo	oportunidades	de	confraternização	e	
serviço	em	todo	o	mundo.

•	 Ajudando	estudantes	a	desenvolver	modos	de	
compartilhar	os	ensinamentos	de	O Livro de Urântia	
com	outros.

•	 Fornecendo	serviços	educativos	não	interpretativos,	
tais	como	materiais	de	estudo,	trabalhos	derivados	
e	ferramentas	criativas	para	guiar	os	estudantes	no	
seu	estudo	do	Livro de Urântia.

•	 organizando	conferências	sobre	O Livro de Urântia	
e	encontros	regionais	para	fornecer	oportunidades	
aos	estudantes	de	se	conhecer,	estudar	e	relacionar-
se	uns	com	os	outros.

•	 compartilhando	notícias	e	informações	a	respeito	
de	eventos	e	atividades	em	todo	o	mundo.

•	 Apoiando	a	formação	de	líderes	e	instrutores	que	
sejam	bem	versados	nos	ensinamentos	do	Livro de 
Urântia.

•	 Distribuindo	O Livro e Urântia	em	bibliotecas	e	
universidades,	e	exibindo	o	livro	em	exposições.

Para	mais	informações	visite	a	página	serviços	e	
Programas,	no	nosso	website.

Filiação
A	Associação	acolhe	com	prazer	pessoas	de	todas	as	
fés,	raças	e	nacionalidades,	e	promove	a	fraternidade	
espiritual	entre	os	povos	do	mundo.	nós	não	somos	uma	
igreja	ou	religião	organizada,	não	expressamos	opiniões	
nem	tomamos	posições	sobre	questões	políticas,	sociais	
ou	econômicas.	Antes,	reconhecemos	que,	embora	as	
nossas	crenças	possam	diferir	das	de	outras	pessoas	
religiosas,	a	nossa	fé	e	o	nosso	destino	são	uma	única	
e	a	mesma	coisa.	os	ensinamentos	do	Livro de Urântia	
exortam-nos	a	participar	da	unidade	espiritual,	não	da	
uniformidade.	

Um	estudante	do	Livro de Urântia	torna-se	um	membro	
da	Associação	ao	aderir	a	uma	Associação	Local	ou	
nacional	que	sirva	sua	região.	Uma	pessoa	pode	
inscrever-se	na	Associação	como	“membro	associado	
geral”,	caso	não	houver	nenhuma	Associação	Local	ou	
nacional	na	sua	região.	

Para	mais	informações,	visite	a	página	Filiação	no	nosso	
website.	Você	também	pode	contatar	a	uma	Associação	
Local	ou	nacional	próxima	de	você,	visitando	a	página	
grupos	Locais	no	nosso	website.

Posição de Urântia Associação – 2017

O desafio religioso desta época é dirigido àqueles homens e àquelas mulheres que, pela sua visão 

ampla e voltada para o futuro, e, pelo discernimento da sua luz interna, ousarão construir uma 

nova e atraente filosofia de vida, partindo dos conceitos modernos, sutilmente integrados, da 

verdade cósmica, da beleza universal e da bondade divina. [O Livro de Urântia, Documento 2:7.10, página 43.3]


