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Cap��tulo 0Introdu�~aoExiste, em todas as assoia�~oes de personalidades da mente �osmia, uma qualidade que poderia serdenominada de \resposta �a realidade". �E essa dota�~ao �osmia universal das riaturas dotadas devontade que as salva de se tornarem v��timas passivas das suposi�~oes a priori impl��itas da iênia,da �loso�a e da religi~ao. Essa sensibilidade, �a realidade da mente �osmia, responde a ertas fasesda realidade, exatamente omo a mat�eria-energia responde �a gravidade. Seria mais orreto dizer queessas realidades supramateriais respondem desse modo �a mente do osmo. (Livro de Urantia - p�agina191, par�agrafo 71)\Das mais intensas omplexidades, emergem as mais intensas simpliidades".WINSTON CHURCHILLExistem, no vasto universo, seres espirituais da mais elevada inteligênia? Têm eles alguma not��iade n�os? Presumindo que haja tais inteligênias, prourariam eles alguma vez omuniar-se onosoe tentariam ajudar-nos? Noutras palavras, o oneito de revela�~ao �e uma premissa v�alida? O quequereriam, ou poderiam om seguran�a revelar-nos, inteligênias mais elevadas, mais maduras e demaior desenvolvimento espiritual?Se voê tiver ponderado a plausibilidade de tais oisas, a hist�oria dos doumentos de Urantiair�a interess�a-lo. (\Urantia" �e nome dado nos doumentos, para identi�ar o planeta Terra). Ahist�oria dos doumentos obre um per��odo de 1906 a 1955, ulminando na publia�~ao do Livrode Urantia. Embora haja aima de meio milh~ao de �opias do Livro de Urantia publiados, umaapresenta�~ao ompleta e apropriadamente doumentada da hist�oria por tr�as desse fato jamais foiantes apresentada. Sim, este �epio virtualmente desonheido �e talvez o mais not�avel do turbulentos�eulo vinte.0.1 Uni�ando iênia, �loso�a e religi~aoA primeira e mais omum pergunta aera do Livro de Urantia �e: \Quem esreveu isto?" Algumasvezes, mesmo um leitor asual, sem qualquer inten�~ao de estudar o material, deixa-se levar poressa uriosidade. Os mais de um milh~ao de palavras dos doumentos de Urantia nada mais s~ao doque uma tentativa sem preedentes de estabeleer uma imensa integra�~ao de três orpos deonheimentos: 1. Fatos ient���os; 2. Realidades espirituais; e 3. Verdade �los�o�a.1\Livro de Urantia", Doumento 16: \Os Sete Esp��ritos Mestres", Item 16.6: \A Mente C�osmia",Par�agrafo 4. 1



As três grandes disiplinas têm sido tradiionalmente restringidas a ompartimentos logiamentefehados e tratados separadamente. Cada uma dessas disiplinas iênia, religi~ao e �loso�a ont�eminforma�~oes esseniais mas inadequadas, aera do que somos, de onde viemos e para onde vamos.Os Doumentos de Urantia tiram proveito dos mais altos onheimentos humanos dispon��veis at�e �a�epoa em que foram esritos, para propor extraordin�arias novas rela�~oes entre as disiplinas-have.Os Doumentos sugerem novas possibilidades e aresentam, a essas id�eias, informa�~oes reveladorasoriginais. O resultado �e uma enalteedora vis~ao da humanidade que �e sem paralelo ou preedente naliteratura.0.2 A revela�~ao ompleta pertene �a Deus no Para��soOs Doumentos de Urantia prolamam ser a revela�~ao de uma �epoa. N~ao obstante, tomam a posi�~aoreveladora sem par de negar infalibilidade2. Inquestionavelmente, os Doumentos s~ao profundamentereligiosos, ainda assim n~ao prouram estabeleer uma nova religi~ao. Em vez disso, prouram integrar�loso�amente o onheimento evoluion�ario ient���o om a verdade espiritual. Embora alguns dosonte�udos ient���os dos Doumentos de Urantia sejam datados, se os mais modernos dados ient���osdevessem tomar seus lugares, a larga s��ntese �los�o�a subsistiria. Os Doumentos s~ao, essenialmente,uma exposi�~ao e expans~ao da vida e ensinamentos de Jesus de Nazar�e, oloados num esplêndidoontexto osmol�ogio, numa esala que jamais foi antes tentada neste planeta. Talvez prolama�~oesde tal extens~ao levantem as suspeitas de qualquer pessoa pensante. Contudo, uma mente honestatamb�em desobrir�a que h�a demasiados oneitos originais e substaniais nos Doumentos de Urantiapara que sejam desartados omo uma fabria�~ao esot�eria.0.3 Veraidade reonheida dos envolvidos nesta revela�~aoPassei mais de trinta anos estudando os Doumentos de Urantia. Tenho tido d�uzias de disuss~oesom muitas pessoas que têm onheimento pessoal aera dos aonteimentos que ulminaram namaterializa�~ao dos Doumentos. Como onsequênia, estou totalmente onvenido de que, por voltade 1906 - 1955, seres n~ao-materiais de maturidade e inteligênia super-humanas tiveram regularmenteinterurso om um grupo de (eventualmente) seis mortais, om o �m de proporionar uma revela�~aoreligiosa para toda uma �epoa.As pessoas envolvidas n~ao eram m�ediuns nem diletantes. Pelo ontr�ario, a �gura have, o Dr.William S. Sadler, era um psiquiatra de proje�~ao naional e autor de 42 livros. O Dr. Sadler tinhauma bem-mereida reputa�~ao de desmisti�ador de fenômenos ps��quios. Em seu livro, The Mindat Mishief, ele se refere �aqueles que se engajam em tais fenômenos esot�erios omo geralmente:\M�ediuns fraudulentos e paientes ps��quios auto-iludidos". A hist�oria de sua luta ontra o reonhe-imento honesto do que oorreu ante os seus olhos, e a valida�~ao daquilo que ele tinha sido treinadodurante toda sua vida omo ientista para desmisti�ar, �e uma fasinante sub-trama para a hist�oriados Doumentos de Urantia.2Embora a prolama�~ao da Revela�~ao seja feita, os Doumentos repudiam infalibilidade: \Os doumentos, dosquais este �e um deles, onstituem a mais reente apresenta�~ao da verdade aos mortais de Urantia. Esses doumentosdiferem de todas as revela�~oes anteriores, pois n~ao s~ao um trabalho de uma �unia personalidade do universo; s~ao, sim,uma apresenta�~ao omposta, feita por muitos seres. Nenhuma revela�~ao, todavia, pode jamais ser ompleta, antesde se alan�ar o Pai Universal. Todas as outras ministra�~oes elestes n~ao s~ao mais do que pariais, transit�orias epratiamente adaptadas �as ondi�~oes loais de tempo e de espa�o. �E poss��vel que, ao admitir tudo isso, possamosesvaziar a for�a imediata e a autoridade de todas as revela�~oes, mas �e hegado o tempo em Urantia, em que �eaonselh�avel fazer essa delara�~ao frana, ainda que orrendo o riso de enfraqueer a inuênia futura e a autoridadedesta obra, que �e a mais reente das revela�~oes da verdade �as ra�as mortais de Urantia." (Livro de Urantia, p�agina1008, par�agrafo 2) 2



Contudo, o Dr. Sadler e os outros ino protagonistas entrais nesses aonteimentos, agora j�a seforam. Ao lado dos pr�oprios Doumentos, os seis partiipantes-have deixaram apenas fragmentos deinforma�~ao sobre omo os Doumentos de Urantia vieram a existir. N~ao h�a, nem jamais houve, umaautoridade sobre os Doumentos de Urantia, nem sobre suas origens, nem seus not�aveis onte�udos.N~ao se sabe inteiramente omo os Doumentos foram materializados na l��ngua inglesa. Emboranenhum autor tenha jamais sido assoiado om os Doumentos de Urantia, houve um s�etimo indiv��duoque �e ritiamente importante para esta disuss~ao. Ele tem sido hamado o \sujeito adormeido",ou a \personalidade de ontato". Todos os informes indiavam que ele era uma pessoa omum queestava um tanto envolvido om a materializa�~ao dos Doumentos de Urantia. Sabemos apenas queele n~ao era um assim hamado m�edium, e embora o texto ompleto dos Doumentos de Urantiaestivesse originalmente em forma esrita, podemos razoavelmente delarar que ele n~ao foi o autor,nem \analizou" ou produziu por \esrita autom�atia" os Doumentos de Urantia. Os Doumentosde Urantia nos dizem que uma part��ula de Deus reside em ada mortal normal e moralmenteonsiente, e este Fragmento Divino de alguma forma partiipou na materializa�~ao, mas a mentedo sujeito humano adormeido n~ao foi usada. O Dr. Sadler delarou enf�atia e repetidamente quenenhum fenômeno ps��quio onheido esteve assoiado om a materializa�~ao dos Doumentos deUrantia. O sujeito adormeido jamais foi identi�ado, e provavelmente jamais o ser�a.0.4 Cuidado om as vers~oes falsas desta hist�oriaSeguramente, a inten�~ao dos reveladores invis��veis n~ao era riar mist�erios, mas estabeleer em vezdisso uma estrutura que permitisse aos Doumentos de Urantia sustentarem-se por si mesmos. Eraaparentemente onsiderado desej�avel, pelos reveladores, que os leitores baseassem suas avalia�~oes dosDoumentos de Urantia puramente sobre o respetivo onte�udo, e n~ao sobre alguma suposta fonte\miraulosa". Portanto, nem a identidade do \sujeito adormeido", nem o pouo que o grupo de seissabia sobre a materializa�~ao dos Doumentos era para ser desoberto. Contudo, sendo a naturezahumana o que �e, gradualmente desenvolveu-se muita espeula�~ao aera da identidade do sujeito e om�etodo e as irunstânias pelas quais os Doumentos de Urantia vieram a existir3.Infelizmente, por essas raz~oes a onjetura preenheu o vazio. Devido �a natureza do material nosDoumentos de Urantia, eles atra��am uma grande variedade de indiv��duos. Alguns eram mais atra��dospelos ap�orifos que envolviam a origem dos Doumentos de Urantia do que pela mensagem espiritualdos pr�oprios Doumentos. Semelhantemente, os r��tios dos Doumentos de Urantia geralmente têmfoalizado mais os registros errôneos das origens dos Doumentos e a alegada fraqueza das pessoasenvolvidas no Movimento de Urantia, e n~ao têm onsiderado seriamente o onte�udo da revela�~ao.Estudiosos s�erios têm sido repelidos pelas espeula�~oes bizarras de uns pouos pretensos Urantianos,tanto quanto pelos oment�arios feitos por r��tios dos Doumentos, muitos dos quais prolamam terum status espeial e ter posse exlusiva de informa�~oes \interiores".Contudo, em anos reentes, um orpo de fatos hist�orios aera dos Doumentos emergiram gra-dualmente do segundo plano. Se pud�essemos retroeder, por assim dizer, e visualizar todas asinforma�~oes dispon��veis de uma s�o vez, n�os ser��amos verossimilmente onfundidos. Contudo, seome��assemos a seguir, om uidado e disrimina�~ao, o �o ronol�ogio dos fatos veri��aveis, po-der��amos tra�ar um urso ont��nuo, doumentado e onsistente. As fontes s~ao dispersas e variadas,mas o orpo emergente de informa�~oes �e onsistente onsigo mesmo - plaus��vel, e geralmente satis-3A identidade do sujeito adormeido ontinua a fasinar os leitores. Um livro publiado em 1999 por John M.Bunker e Karen L. Pressler prourou provar que Edgar Caye era o sujeito. (Edgar Caye and The Urantia Book,1996). A fam��lia Caye negou isso, e o Dr. Sprunger e outros aadêmios Urantianos permaneeram tamb�em n~aopersuadidos. Meu pr�oprio julgamento me ompele a refutar essa id�eia. Caye morreu em 1945, o que foi muitoprovavelmente dez anos antes de as mensagens �nais serem reebidas. Al�em disso, os esritos de Caye, om suaênfase sobre reenarna�~ao e fenômenos ps��quios, est~ao bem longe do ampo dos Doumentos de Urantia.3



fat�orio.Esperei que uma aurada hist�oria doumentada dos Doumentos de Urantia fosse eventualmenteformulada, mas isso n~ao aonteeu. Por isso, deidi fazer o esfor�o. Este registro n~ao ser�a oneradopor qualquer aprova�~ao ou san�~ao \o�ial". Para ome�ar, �e importante ompreender que isto �e umahist�oria dos Doumentos de Urantia, n~ao uma hist�oria do que tem sido hamado o Movimento deUrantia. Disutiremos a ondi�~ao do leitor e as personalidades envolvidas apenas na medida em queestejam relaionados om a hist�oria dos Doumentos de Urantia.Eu n~ao tentaria a reda�~ao desta hist�oria sem a ajuda do Dr. Meredith Justin Sprunger. Ele �e umministro ordenado om experiênia em teologia e �loso�a, um ientista soial om um doutorado empsiologia, e tem tido uma distinguida arreira omo um professor universit�ario e administrador. Eletem tido, tamb�em, uma extensa arreira de esritor, e �e orrentemente o editor do The Spiritual Fel-lowship Journal [Revista da Irmandade Espiritual℄. O Dr. Sprunger onheia três dos seis indiv��duosque formaram o grupo (onheido omo a Comiss~ao de Contato) que se omuniava om os Revela-dores elestiais. Quando me enontrei om o Dr. Sprunger, em meados dos anos setenta, eu tinhamuitas d�uvidas aera da origem dos Doumentos de Urantia. Era muito dif��il obter informa�~ao na-queles dias. Eu sabia que ele havia esrito v�arios doumentos sobre a origem, onte�udo e signi�adodos Doumentos de Urantia, e era o autor do �unio material \o�ial" que fora publiado pela UrantiaFoundation (os publiadores do The Urantia Book) sobre a origem da Revela�~ao. Eu tinha ertezade que o Dr. Sprunger sabia mais do que lhe era permitido apresentar em seus esritos o�iais. Paraminha surpresa, desobri que ele era aberto e sinero sobre o que sabia. Diferentemente de qualquerindiv��duo nos \��rulos internos" suas explia�~oes eram laras e refresantes. Ele supriu-me (omotem muitos busadores) om seus pr�oprios esritos aera dos Doumentos, e tamb�em prudentementerevelou muitas oisas interessantes que o Dr. Sadler lhe tinha dito. Minha uriosidade logo se dissi-pou, e eu segui o onselho do Dr. Sprunger e ontinuei a avaliar os Doumentos de Urantia om basenos seus onte�udos. Ao longo dos anos eu �quei ompletamente onvenido de que os Doumentosde Urantia s~ao exatamente o que eles se prop~oem ser: uma Revela�~ao om signi�ado para toda uma�epoa.Contudo, eu estava onvenido de que muitas perguntas aera da origem permaneiam semresposta, e v�arias portas \proibidas" jamais tinham sido abertas �a investiga�~ao sinera. Como j�adelarei, eu tinha esperado que eventualmente algum Urantiano dos velhos tempos destemerosamenteabrisse aquelas portas e ome�asse uma autêntia investiga�~ao hist�oria. Ent~ao oorreu-me um diaque eu pr�oprio me tornara um dos velhos tempos. Tinha-me sido entregue uma primeira edi�~ao doLivro de Urantia por Clyde Bedell, que era um dos primeiros Urantianos e um membro privilegiadodo grupo hamado o F�orum. Eu tinha observado Clyde �tar atentamente uma imensa mesa obertade �las de art~oes 8 x 13, enquanto ele preparava sua original Conven�~ao do Livro de Urantia. Eutrabalhara para Clyde durante três anos e disutira os Doumentos de Urantia e suas experiênias noF�orum numerosas vezes. Nos anos setenta eu tive diversas onversa�~oes om um dos sobreviventes daComiss~ao de Contato e servira por oito anos omo um Conselheiro Geral no que ent~ao era hamadaa Irmandade Urantia.Afortunadamente, minha esposa Joan (que originalmente sugeriu este projeto) tinha um not�avelonheimento dos Doumentos. Tenho sempre dependido do disernimento e da integridade de Joanquando desenvolvendo empreendimentos relativos a Urantia. Mesmo assim, n�os hegamos �a om-preens~ao de que neessit�avamos de ajuda, e que uma adequada hist�oria dos Doumentos de Urantias�o poderia ser onseguida om a sabedoria e olabora�~ao de um grupo. Seria neess�ario o esfor�oonjunto de v�arios Urantianos. Eu primeiro prourei o nosso amigo Dr. Sprunger. Gradualmentearesentamos diversos Urantianos oportunos que tinham um onheimento exepional dos Dou-mentos de Urantia e um boado de experiênia no Movimento de Urantia.As p�aginas seguintes penetrar~ao profundamente na origem da Revela�~ao. As primeiras inves-tiga�~oes do Dr. Sprunger produziram grande quantidade de informa�~ao. Seu onheimento �e o4



produto de anos de pesquisa e horas de disuss~ao om os assoiados om a origem dos Doumen-tos. Durante o per��odo desta pesquisa, o Dr. Sprunger tinha ontinuado a umprir seus deveres depastor na Igreja Unida de Cristo. Sua arreira omo um membro do orpo doente do Instituto deTenologia da Indiana tamb�em prosseguiu. Em ar�esimo a atuar omo hefe do Departamento dePsiologia, ele tamb�em onduzia a Divis~ao de Artes Liberais e atuava omo Presidente. Em suaspr�oprias investiga�~oes, ele tinha sido uidadoso em manter a objetividade aadêmia e pratiar aavalia�~ao r��tia tanto dos Doumentos de Urantia quanto do Movimento de Urantia. Ele fez a va-lida�~ao ruzada dos elementos esseniais dos epis�odios que estamos em vias de relatar om pessoasque tinham experiênia de primeira m~ao om os eventos assoiados om a origem dos doumentosde Urantia.A hist�oria dos Doumentos de Urantia tamb�em requereu a reuni~ao de um mosaio de velhos dou-mentos e orrespondênia, doumentos mais reentemente dispon��veis, e o testemunho de um granden�umero de fontes. Nem todas as fontes que usei eram amig�aveis para om esta pesquisa. Ainda as-sim, alguns indiv��duos que tinham fortes programas para provar que os Doumentos de Urantia eramuma fraude, forneeram liga�~oes vitais e iluminaram ângulos esuros. Em outras oasi~oes, indiv��duosque tinham prourado expliar ou raionalizar erros ou obsureer fatos forneeram informa�~oes quede outra forma n~ao poderiam ter sido obtidas. Qualquer que fosse a fonte, eu retirei evidênia de queera plaus��vel, veri��avel e onsistente om outros elementos on��aveis do quebra-abe�as. O leitorpode desenvolver onlus~oes pessoais do onjunto resultante.
0.5 A sineridade do autor desta hist�oriaEu garanto ao leitor que fui frano nestas p�aginas. No esp��rito de uma sinera busa da verdade, omos onselhos e as sugest~oes de Joan, do Dr. Sprunger e de diversos estimados Urantianos, eu relateitudo que aprendi pessoalmente de v�arias fontes, e doumentei essas fontes. Quando em d�uvida, eu oadmiti. Se preisei espeular, ou delinear uma onlus~ao geral, eu eslarei isso para o leitor. Se ummembro do grupo de editores disordou fortemente de uma onlus~ao, eu formulei e apresentei seuspontos de vista em ar�esimo aos meus. Os testemunhos esseniais dos protagonistas que ali estavame que desempenharam pap�eis neste extraordin�ario drama, foram doumentados. Diferentemente, nosasos de informa�~oes verbais que eu adquiri pessoalmente de v�arios Urantianos veteranos, eu s�o �zuso de oisas que ouvi de pelo menos duas ou mais fontes independentes, e que se harmonizavam omoutros dados. Nessa base, reio que os fatos hist�orios b�asios foram toleravelmente, razoavelmentee laramente estabeleidos. Mesmo quando n~ao polidos, embelezados ou submetidos a espeula�~ao,esses fatos formam laros padr~oes e teem uma intrigante e toleravelmente ompleta tape�aria.Hist�orias s~ao obst�aulos inesap�aveis e proessos dolorosos. As pessoas que empreenderam essatarefa de desenvolver uma hist�oria boa e sadia est~ao ientes de que o produto �nal �e um argumentoonvinente que pode ajudar a delinear o destino dos Doumentos de Urantia. As apostas s~aoaltas, porque o que em �ultima an�alise est�a em ausa s~ao as v�arias �loso�as e programas daqueles quebusam ontrolar a Revela�~ao de Urantia. Vir�a sem surpresa, ent~ao, que as interpreta�~oes dos eventosrelativos aos Doumentos de Urantia estejam destinados a ser violentamente ontestados. Algumasvezes os fatos aera dos Doumentos de Urantia estar~ao em lit��gio, mais frequentemente, ontudo,o signi�ado dos fatos ser�a o entro de ontrov�ersia hist�oria. Nosso esfor�o para desenvolver umaboa hist�oria foi muito uidadosamente orquestrado, mas estamos ientes de que ele n~ao onter�a aspalavras �nais. Nosso grupo desobriu ao longo do aminho muitas oisas inesperadas que requeremgrande quantidade de mais pesquisas. O que tentaremos atingir aqui s~ao três objetivos ardinais: 1.Estabeleer um razo�avel aliere de fatos doumentados, 2. Abrir tantas portas at�e aqui \proibidas"quanto poss��vel para ulteriores investiga�~oes, e 3. Deixar �os para os futuros Urantianos pegar,seguir e desenvolver. Em resumo, n�os estamos ensaiando um ome�o.5



0.6 AgradeimentosPrimeiro de tudo, agrade�o aos Urantianos em ujos ombros eu neessitei subir para esrever estahist�oria. Eu agrade�o primeiramente aos Urantianos originais que produziram a impress~ao de 1955,e em seguida, meus agradeimentos �a Meredith Sprunger, por todos os seus anos de lideran�a,sabedoria e vis~ao interior. Agrade�o a Joan Batson Mullins, minha pareira e inspira�~ao infal��vel,ujo onheimento not�avel dos Doumentos, honestidade e integridade sempre onduziram os projetosUrantianos para outro n��vel. Grato a ti, Joan, por fazer os in�umeros �ultimos anos de minha vida, osmais felizes para mim. Agrade�o �a jovem Urantiana Mihell Mullins, por sua ajuda om os quadrose gr�a�os, por deifrar os doumentos gastos e desbotados dos primeiros Urantianos, e por sua f�eno seu papai. Agrade�o Kathleen Mullins, uja busa pela verdade modi�a vidas, uma delas foi aminha pr�opria.Agrade�o Eri Cosh, um Urantiano que tem �elmente, ao longo dos anos, dado generosamente deseu tempo, talento e esfor�o em prol da Revela�~ao. Agrade�o James \JJ" Johnson, um Urantianoomprometido e em prontid~ao, que foi muito al�em da \segunda" milha para ajudar neste projeto. Asmar�aveis observa�~oes de JJ e insuper�avel onheimento sobre os Doumentos de Urantia, ajudoua fazer este esfor�o muito mais do que teria sido sem ele. Agrade�o Dr. Angel S�anhez-Esobarde Seville, Espanha, por seu servi�o paiente, valente e de vis~ao para os Urantianos falantes doEspanhol, e seu suporte, assistênia e tradu�~oes do Espanhol de nossa hist�oria. Agrade�o JeanneyHorn, uja exepional habilidade editorial elevou e melhorou muito o produto �nal. Agrade�oMerritt Horn, ujos mar�aveis insights e esolaridade n~ao omprometida, trouxe �a plena aberturauma vers~ao impressa do texto original, perdida e inviolada, e ajudou esta hist�oria al�em da medida.Agrade�o David Kantor, ujo ompromisso energ�etio para Revela�~ao Urantiana e intensa integridadee oragem s~ao um exemplo neste dia e gera�~ao de Urantianos. Agrade�o Andre Radatus, que trazequil��brio, paiênia e razoavel lareza para qualquer projeto Urantiano que ele abra�a.Agrade�o Rosey Lieske, por seus anos de suporte e enorajamento, por sua exemplar interfaeom os pa��ses falantes do Espanhol e pelo alane de seus meta-valores que s~ao insuper�aveis no mo-vimento. Agrade�o Norm Du Val, um Urantiano apaixonado e devotado que est�a sempre querendoprestar assistênia em absolutamente qualquer oisa para ajudar a Revela�~ao. Agrade�o David Biggs,um destes grandes Urantianos que tem trabalhado inansavelmente por anos a favor da Revela�~aoom pouo reonheimento. Agrade�o ao Dr. Jill Strunk, um Urantiano devotado que tem sidode ajuda imensur�avel omo um h�abil editor e onselheiro ao longo dos anos. Agrade�o Vitor M-Gonegal, que tem sido um amigo ao longo de uma vida, que trouxe seu livro aproximadamente namesma �epoa que eu o �z de Clyde Bedell, e que tem por muito tempo provido servi�o de lideran�apara o largo grupo de Urantia independente em Washington D.C. Agrade�o Kristen Maaherra eEri Shaveland, ujos insights, onselhos e doumenta�~ao ao longo dos anos tem ampliado minhaperspetiva e entendimento imensuravelmente, e por sua oragem em se manter �rme nos prin��piosde uma Revela�~ao livre. Agrade�o Donald Shea Green, amigo, apoio e ânora �el de nossa Vivêniado Grupo de Professores.Agrade�o Mary Doubek, que inspira e serve suas irm~as e que eleva os ora�~oes de seus estudantes.Agrade�o aos jovens homens Kruger, Miah, Damon, e Aaron, que se esfor�am para viver os ensi-namentos onoso uja vontade um dia ir�a ajudar a virar o mundo de abe�a para baixo. Agrade�oAngie, Jesse e Haley Thurston de nosso grupo de estudos de jovens que me lembram todas as se-manas sobre o motivo desta Revela�~ao - e a Claire e Chuk Thurston por dar suporte ao grupo t~aoenergiamente. Agrade�o Tom Choquette por seu enorajamento e muitas assistênias am�aveis, seuprofundo insight no signi�ado e miss~ao real dos Doumentos de Urantia, e por sua not�avel assistênia�a juventude. Agrade�o Behzad Sarmast e Marielle Tavares por sua ompreenssiva amizade e mara-vilhoso ompanheirismo. \Behz", omo n�os o onheemos, �e um destas extraordin�arios Urantianosque destemidamente pesquisa e proura a verdade { e que habilidosamente esreve e generosamenteapresenta seus ahados para torn�a-los aess��veis aos outros. Agrade�o Clyde Bedell, que me deu meu6



primeiro Livro de Urantia e me falou, pouo antes de sua morte,\Existem dezenas de ajudantes invis��veis em todo redor de n�os que desejam ardentemente nosauxiliar se n�os simplesmente ome�armos a fazer alguma oisa."Agrade�o Berkeley Elliott, que primeiro me ensinou sobre servi�o de lideran�a e que me introduziuna minha primeira \fam��lia" Urantiana em Oklahoma City. �E laro, grato a voês, ajudantes n~aovistos e n~ao ouvidos, que um dia eu espero onheer. Agrade�o �a toda fraternidade de rentesde todas as f�es que se esfor�am para servir a humanidade e realizar a integridade, benevolênia eexelênia. Agrade�o �a todos os Urantianos ujo trabalho eu me referi, sem os quais n�os virtualmenten~ao ter��amos nenhum registro. Agrade�o aqueles que onordam om minhas onlus~oes, e aquelesque as disputam e v~ao ajudar a larear as quest~oes por um debate razo�avel, e espeialmente aquelesque v~ao riar hist�orias amplamente melhoradas no futuro, grato meus irm~aos e irm~as.Eu �z um esfor�o sinero para desobrir a justa verdade, no melhor da minha habilidade, omoela pareeu para mim. No esfor�o para fazer isso, eu posso ter inevitavelmente ofendido algu�em. Seassim o foi, nas palavras de Shakespeare:\Da mesma forma que tu gostarias de ser perdoado de seus rimes, que o seu perd~ao me liberte."Larry MullinsBoulder, Colorado
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Cap��tulo 1Dr. William S. Sadler e Dr. MeredithSprungerEM DEZEMBRO DE 1955, o Reverendo Edward Brueseke, Pastor da Igreja Unida de Cristo de Zion,Bend do Sul, Indiana, entregou ao Dr. Meredith Sprunger uma �opia de um livro re�em-publiado.A edi�~ao de 1955 do Urantia Book era impressionante em tamanho, ontendo mais de 2.000 p�aginase um milh~ao de palavras ontidas dentro de suas apas de azul profundo.\O Juiz Hammershmidt deu-me este livro", disse o Dr. Brueseke. \Alguns homens de neg�oiopensam que �e uma nova B��blia." Ele e sua esposa sorriram enquanto Meredith segurou o massivovolume em suas m~aos e o abriu. Meredith folheou as p�aginas do �Indie. Os alegados autores dosv�arios 196 Doumentos que ompunham o livro era o que desa�ava a sua redulidade, mais do queos t��tulos dos Doumentos. O segundo Doumento era intitulado: \A Natureza de Deus" por um\Conselheiro Divino". Outro era intitulado : \O Universo de Universos" por um \Perfeionadorda Sabedoria." Outro: \Personalidades do Grande Universo" supostamente da autoria de \UmMensageiro Poderoso". Estes foram bastantes para desinteress�a-lo, onsiderando-o burleso.Meredith leu em voz alta uns pouos dos t��tulos e autores para sua esposa, Irene, sentada pr�oximodele. Em seguida todos eles esbo�aram um sorriso gentil aera da ingenuidade do Juiz Hammers-hmidt e feharam o livro. Contudo, ambos os ministros e suas esposas mantiveram respeito pelasontribui�~oes do Juiz Louis Hammershmidt para a Igreja de Zion. Ele era um estimado leigo damaior Igreja Unida de Cristo. O Juiz Hammershmidt �zera a ontribui�~ao de trazer um HospitalInfantil para Benda do Sul, e doara uma apela para o Elmhurst College.Contudo, n~ao pareia haver uma forma eufem��stia de olo�a-lo, The Urantia Book devia seralguma esp�eie de engano. O Dr. Sprunger pôs o livro de lado e onsiderou que o vislumbre que deleaabara de ter em dezembro de 1955 seria o �ultimo. Ele estava errado.Cera de um mês mais tarde, o Dr. Sprunger, que era Vie Presidente da Indiana-Mihigan Confe-rene Board, devia pegar o Juiz Hammershmidt e onduzi-lo para o enontro de janeiro do onselhoem Jakson, Mihigan. Durante a viagem de duas horas e meia, o Juiz menionou uidadosamentesua tentativa de investiga�~ao do Espiritualismo.Hammershmidt tinha perdido sua esposa h�a era de uma d�eada e, em sua ai�~ao, ele se voltarapara a pr�atia do Espiritualismo. N~ao �ara impressionado pelo que desobriu. Ao ver que o Dr.Sprunger n~ao �ava nem um pouo perturbado om uma disuss~ao aberta sobre tais oisas, o Juizatreveu-se a omentar: \Diga-me, eu adquiri um livro que eu gostaria que voê lesse e me dissesse oque pensa a respeito." O Dr. Sprunger manteve os olhos na estrada e na fria paisagem de janeiro emfrente. Ele sabia o que estava vindo. N~ao querendo, ontudo, ferir os sentimentos do Juiz, Meredithrespondeu: \Muito bem, Juiz, envie-o para mim."Em aproximadamente uma semana, um paote foi entregue na asa de Sprunger, ontendo The9



Urantia Book. Durante os meses subsequentes, o Dr. Sprunger fez diversas tentativas de ler algunstrehos da extensa obra.De sua avalia�~ao provis�oria dos Doumentos de Urantia, o Dr. Sprunger pensou que o uso de nomesesot�erios pelos autores devia indiar que os Doumentos representam alguma forma de Teoso�a. Eleat�e mesmo levou-o onsigo nas f�erias daquele ano, mas n~ao onseguiu interessar-se o bastante pelomaterial, para ler muito.Setembro de 1956 hegou, e The Urantia Book n~ao tinha sido nem mesmo parialmente lido. ODr. Sprunger ompreendeu que ele estaria se enontrando om o Juiz Hammershmidt em outubro,e se sentiu obrigado a ler algo para livrar-se do livro. Deidiu ler uma pequena s�erie de Doumentose dizer sineramente ao Juiz o que ele pensava do material. Por isso o Dr. Sprunger ome�ou aexaminar o ��ndie outra vez.Enquanto passava uma vista de olhos pelo ��ndie, Meredith lembrou que o livro tinha uma extensaparte dediada �a \Vida e Ensinamentos de Jesus". Ele onjeturou que om sua pr�atia teol�ogia eaadêmia, ele poderia seguramente fazer um resumo desse material. Ele tinha lido previamenteoutras tentativas, tais omo o Evangelho Aquariano, de retratar os primeiros anos da vida de Jesus.Est�orias ap�orifas sobre Jesus moldando p�assaros de barro e em seguida trazendo-os �a vida n~aoo impressionaram. Portanto, om a inten�~ao de rapidamente refutar o material, o Dr. Sprungerome�ou a ler os registros dos Doumentos de Urantia aera da vida de Jesus. N~ao enontrou aquiloque esperava enontrar.Meredith �ou gradualmente ativado enquanto lia. Os Doumentos tinham o toque da historii-dade razo�avel, talvez mesmo autêntia. �A medida que a narrativa prosseguia para a hist�oria de Jo~aoBatista e se tornou paralela aos registros do Novo Testamento, o Dr. Sprunger �ava profundamenteimpressionado. A olorida e v��vida redesri�~ao da vida do Mestre se desdobrava, �as vezes levando oDr. Sprunger �as l�agrimas. Quando ele fehou o livro sobre o Doumento �nal: A F�e de Jesus, Me-redith onluiu que os registros de Urantia se harmonizavam om as onheidas realidades do NovoTestamento. Mais do que isso, ele areditava que eles ompunham o mais profundo e inspirador livrosobre a vida e ensinamentos de Jesus jamais publiados.Devido �a alta qualidade da Parte IV - a desri�~ao de 700 p�aginas da Vida e Ensinamentos de Jesus- o Dr. Sprunger subitamente �ou intensamente motivado a ler o resto do material. Come�andoom a Introdu�~ao, Meredith leu o restante dos Doumentos de Urantia. Quando tinha terminado,ele ompreendeu que os Doumentos de Urantia ofereiam a pintura mais abrangente e integrada dereligi~ao, �loso�a e iênia que ele jamais lera. Repentinamente, tudo que ele jamais aprendera erarearranjado e fundido om novos oneitos numa formid�avel e assustadora s��ntese.O Dr. Sprunger ponderou este imenso novo paradigma de fatos por algum tempo. E pensou: \Seisto n~ao �e uma pintura autêntia da Realidade, �e o esbo�o do que deveria ser!"Meredith entrou em ontato om o Juiz Hammershmidt para desobrir onde ele tinha adquiridoo livro. O Juiz, deleitado om o interesse de Sprunger, informou-o de que um amigo de nome W. H.Harrad lhe tinha dado o livro. Mr. Harrad era um bem-suedido homem de neg�oios, e o o-fundadorda National Standard Company. Tamb�em era membro de um grupo em Chiago que tinha de algummodo adquirido originalmente os Doumentos de Urantia.Um enontro para almo�ar foi arranjado. Mr. Harrad expliou que o l��der do grupo que tinhapubliado The Urantia Book era o Dr. William Sadler. O Dr. Sprunger �ou surpreso. Ele tinhaonheimento de William Sadler por sua reputa�~ao. O Dr. Sadler tinha estudado no ultramar omFreud,era tamb�em um autor prol��fero em seu ampo e um doente universit�ario. Meredith tinhaamigos que haviam feito o urso do Dr. Sadler no Pastoral Counseling at M Cormik TheologialSeminary [Conselho Pastoral do Semin�ario Teol�ogio MCormik℄.Mr. Harrad delarou que ele queria forneer �opias de The Urantia Book para alguns dos olegasministeriais do Dr. Sprunger na Igreja Unida de Cristo. E expediu um heque para pagar uma d�uzia10



de livros e entregou-o ao Dr. Sprunger. Posteriormente, o Dr. Sprunger deu a doze dos seus olegasministeriais uma �opia de The Urantia Book. Todos exeto um desses jovens ministros (que admitiuque n~ao lera o livro) �aram t~ao impressionados om o material quanto o Dr. Sprunger.Seguiu-se uma profunda revis~ao de estudos do livro e suas poss��veis origens pelo grupo ministerial.Quando o Dr. Sprunger revelou para o grupo qu~ao pouo ele tinha aprendido de Mr. Harrad aerada origem do livro, o grupo ome�ou a estudar os livros esritos pelo Dr. Sadler omo parte de seuprojeto de pesquisa. Eles desobriram material altamente relevante num dos livros de autoria do Dr.Sadler: The Mind at Mishief [A Mente em Desordem℄, Funk and Wagnalls, 1929. O subt��tulo era:\Triks and Deeptions of the Subonsious and how to Cope with Them". [Artif��ios e Deep�~oesdo Subonsiente e omo Enfrent�a-los℄1.1 Livro intitulado \A Mente em Desordem"Dentre todos os seus volumosos esritos prinipais, o Dr. Sadler meniona o proesso que eventual-mente levaria �a materializa�~ao dos Doumentos de Urantia em apenas um livro simples, om um anode publia�~ao. Ao tempo em que esreveu \A Mente em Desordem", o Dr. Sadler era onheido porser um inuente desmisti�ador de fenômenos ps��quios. O pr�oprio livro �e uma poderosa refuta�~aode todos os proessos onheidos envolvendo onsiênia humana marginal que produz \Mensagens"do \mundo dos esp��ritos". Na introdu�~ao ao livro, Robert H. Gault, Ph. D. e Professor de Psiologiana Northwestern University esreveu:\Os psiquiatras de nossos dias est~ao nos mostrando que no segundo plano das personalidadesexistem po�os de mem�orias latentes que podem responder, literalmente em grande esala, pelosfenômenos de sonhos, esrita autom�atia, `omunia�~oes esp��ritas' e muitos outros fenômenosligados �a histeria, �a dissoia�~ao, e outros estados ps��quios anormais1."Em \A Mente em Desordem" o Dr. Sadler assumiu a posi�~ao de que, em sua experiênia, todosos fenômenos ps��quios aem numa de três ategorias: (1). Auto-deep�~ao. (2). Doen�a emoional.(3). Fraude. Neste livro ele apresentou hist�oria de aso ap�os hist�oria de aso para dar suporte a essemodo de ver. Contudo, os ministros enontraram uma min�usula falha em sua �area pro�ssional, nap�agina 332:\Talvez esta delara�~ao devesse ser quali�ada aresentando-se que talvez haja uma ou duasexe�~oes a esta lassi�a�~ao geral dos assim hamados m�ediuns de transe e ps��quios. Muitosanos atr�as eu tomei onheimento de um fenômeno dessa esp�eie bastante extraordin�ario, o qualtem sido meu privil�egio observar periodiamente desde aquela �epoa at�e a atual, e algum diaespero desrever mais ompletamente este aso: mas me apresso a dizer que em nenhuma dasminhas observa�~oes desse indiv��duo e das peuliares experiênias do per��odo noturno assoiadas,jamais houve qualquer oisa que apontasse em dire�~ao ao espiritualismo. Na verdade, os ontatosdeste indiv��duo om as alegadas for�as, quaisquer que fossem, que dominavam em tais asos,eram sempre, da maneira mais positiva, antagonistas a, e ondenat�orias de, todas as ren�as outendênias assoiadas om a id�eia de retorno dos mortos para partiipar nos neg�oios do mundodos vivos2."Uma nota de rodap�e para este par�agrafo levava o investigador para um apêndie no �m do livro.Aqui eles desobriam uma bastante mais detalhada express~ao de desaprova�~ao, esrita pelo Dr.1THE MIND AT MISCHIEF, de William S. Sadler, M.D., F.A.C.S.; Funk & Wagnall's Company, Nova York eLondres, 1929, p�agina XI.2IBID, p�agina 332. 11



Sadler. O Dr. Sadler meniona dois asos nesse apêndie, s�o um dos quais ele foi apaz de investigar.Foi sobre esse aso que ele se estendeu em profundidade. Pareia que os ministros haviam enontradoo �o que prouravam:\A . . . exe�~ao tem a ver om um aso bastante peuliar de fenômeno ps��quio, que eu meenontrei inapaz de lassi�ar, e que gostaria muito de narrar mais ompletamente; n~ao oposso fazer aqui, ontudo, por ausa de uma promessa que eu me sinto sob a obriga�~ao sagradade manter. Noutras palavras, eu prometi n~ao publiar este aso durante a vida do indiv��duo.Espero vir a onseguir uma modi�a�~ao daquela promessa e ser apaz de relatar este aso maisompletamente por ausa dos seus aspetos de interesse. Fui levado ao ontato om este aso nover~ao de 1911, e o tenho tido sob observa�~ao mais ou menos desde ent~ao, tendo estado presentea provavelmente 250 se�~oes noturnas, muitas das quais foram assistidas por um esten�ografo quefez volumosas notas."Para a maioria dos leitores do Livro de Urantia isto �e agora um par�agrafo muito familiar. Contudo,nos anos setenta e oitenta era algo muito raramente visto. Eu me lembro de tê-lo visto pela primeiravez por volta de 1975. Foi na asa de Berkeley Elliot, da idade de Oklahoma. Berkeley tinha sidouma leitora quase desde que o Livro de Urantia fora pela primeira vez publiado. Ela era uma boaamiga de Bill Sadler Jr., o �lho do Dr. Sadler, que muitas vezes visitara o grupo de Oklahomanos �ns dos anos inquenta e in��io dos sessenta. Aonteeu de eu puxar naquele dia, de uma dasprateleiras de livros de Berkeley, um volume intitulado The Mind at Mishief. Eu lembrava de ClydeBedell me falando uma vez do Apêndie daquele livro, e omo ele ontinha uma referênia a umindiv��duo onheido apenas omo o \sujeito adormeido". Quando por �m fui apaz de ler aquelaspalavras do Dr. Sadler, os abelos atr�as do meu peso�o se eri�aram. Era t~ao raro, naqueles dias,ver algo omo aquilo. Material tal omo aquele em The Mind at Mishief era onsiderado sereto, eapenas uns pouos espeiais estavam inteirados do seu onte�udo. A narrativa ontinuava:\Um estudo abal deste aso onveneu-me de que n~ao se trata de um transe ordin�ario. En-quanto o sono paree ser de tipo bastante natural, �e muito profundo, e at�e aqui jamais fomosapazes de despertar o sujeito quando nesse estado; mas o orpo jamais �a r��gido, e a a�~ao doora�~ao nuna se modi�a, embora a respira�~ao esteja algumas vezes maradamente om inter-ferênia. Este homem est�a ompletamente inonsiente, inteiramente esqueido do que aontee,e, a menos que lhe seja dito subsequentemente, jamais sabe que tem sido usado omo uma esp�eiede esrit�orio de ompensa�~ao para o ir e vir de alegadas personalidades extra-planet�arias. Naverdade, ele �e mais ou menos indiferente a todos os proedimentos, e mostra uma surpreendentefalta de interesse nesses assuntos, quando eles oorrem de tempos em tempos."Embora isso possa pareer hap�eu-velho para muitos Urantianos atuais, dever��amos lembrar queisto pode ser a mais ompleta desri�~ao dos primeiros ontados que o Dr. Sadler jamais esreveu.The Mind at Mishief foi publiado em diversas edi�~oes em 1929, e depois disso, Clyde me disse quea referênia foi eliminada. Segue-se o par�agrafo mais alarmante:\De nenhum modo s~ao essas visita�~oes noturnas semelhantes �as sess~oes assoiadas om o espi-ritismo. Em nenhum momento durante o per��odo de observa�~oes de dezoito anos houve umaomunia�~ao de qualquer fonte que prolamasse ser o esp��rito de um ser humano faleido. Asomunia�~oes que foram esritas, ou que tivemos a oportunidade de ouvir serem pronuniadas,foram feitas por uma vasta ordem de pretensos seres que prolamavam vir de outros planetaspara visitar este mundo, para fazer uma parada aqui omo visitantes estudantes, para estudoe observa�~ao quando estavam a aminho de um universo para outro ou de um planeta paraoutro. Estas omunia�~oes as mais das vezes têm origem em pretensos seres espirituais que d~aoa entender que foram designados para este planeta para umprir deveres de v�arias esp�eies."12



O Dr. Sadler admite, ent~ao, que ele n~ao tem sido apaz de desobrir a fonte, ps��quia ou inons-iente, das informa�~oes que estavam sendo reveladas. O aso permaneia um malogro para ele.\Dezoito anos de estudo e uidadosa investiga�~ao falharam em revelar a origem ps��quia dessasmensagens. Enontro-me no presente momento exatamente onde eu estava quando omeei.Psian�alise, hipnotismo, ompara�~ao intensa, falharam em mostrar que as mensagens esritasou faladas deste indiv��duo têm origem em sua pr�opria mente. Muito do material obtido atrav�esdesse indiv��duo �e bastante ontr�ario a seus h�abitos de pensamento, �a maneira na qual ele temsido instru��do, e �a sua inteira �loso�a. Na verdade, n�os falhamos em enontrar em existênia oque quer que fosse, da natureza de muito do que obtivemos. Seu onte�udo �los�o�o �e bastantenovo, e muit��ssimo dele n�os somos inapazes de enontrar onde alguma vez enontrou express~aohumana."Observe-se o destaque ient���o pelo qual o Dr. Sadler enaminha seu aso. Em 1929, aparen-temente ainda n~ao tinha ele abandonado sua busa de enontrar uma explia�~ao ient���a para ofenômeno.\Por mais que eu gostasse de relatar detalhes deste aso, n~ao estou em posi�~ao de assim fazerno presente. S�o posso dizer que eu desobri nesses anos de observa�~ao que todas as informa�~oestransmitidas atrav�es dessa fonte têm provado ser auto-onsistentes. Conquanto haja onsi-der�avel diferen�a na qualidade das omunia�~oes, isso paree razoavelmente expliado por umadiferen�a no estado de desenvolvimento e na ordem das personalidades fazendo as omunia�~oes.Sua �loso�a �e onsistente. �E essenialmente rist~a e �e, no todo, inteiramente harmoniosa omos fatos ient���os onheidos e om as verdades desta era. Na verdade, o aso �e t~ao inomume extraordin�ario que, at�e onde vai minha experiênia, estabelee imediatamente por si mesmouma lasse pr�opria, uma que tem at�e aqui resistido a todos os meus esfor�os para provar sersua origem auto-ps��quia. Nossas investiga�~oes est~ao sendo ontinuadas e, omo tenho sugerido,espero alguma vez no futuro pr�oximo onseguir permiss~ao para um mais ompleto relato dosfenômenos ligados a este interessante aso3."O passo seguinte para o grupo de ministros pareia laro: Eles preisavam ir a Chiago e ter umenontro pessoal om o Dr. William S. Sadler, para disutir a origem dos Doumentos de Urantia.O not�avel enontro teve lugar a 7 de maio de 1958.
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Cap��tulo 2O Enontro dos Dois UrantianosOS PARTICIPANTES-CHAVE no enontro de 7 de maio de 1958 eram ertamente o Dr. Sadler eo Dr. Sprunger. �E importante armar o palo para este enontro, forneendo informes seund�ariosadiionais, tanto aera do Dr. Sadler quanto do Dr. Sprunger, de forma que o leitor ompreendao signi�ado do enontro. Cada um era uma personalidade formid�avel. O Dr. Sadler era en�ergioe dominante de uma maneira pessoal amig�avel. Ao tempo em que o Dr. Sadler se enontrou omo Dr. Sprunger e seus ministros assoiados, Sadler estava om aproximadamente 82 anos de idade,ainda vigoroso, mas bem amadureido no outono de uma arreira muito bem-suedida. MeredithSprunger era um graioso e talvez menos a�rmativo homem de 42 anos. Ainda assim algu�em quepossu��a ompar�avel profundidade e desenvolvimento aadêmio.O Dr. William S. Sadler era sem d�uvida um homem de estatura pro�ssional e aadêmia �unia.A inlus~ao do Dr. Sadler em 1942 no Who's Who d�a uma id�eia de sua versatilidade e talento (vejanota no �nal do ap��tulo). Ele tinha sido notado naionalmente, e retratado num artigo no magazineReader's Digest. Seu treinamento tinha sido exepionalmente amplo em duas disiplinas-have:Psiologia e Teologia. Os livros do Dr. Sadler reetiam disernimento religioso, extensa experiênial��nia, assim omo profundo onheimento da iênia da mente humana. Se havia alguma fraquezaem sua vis~ao hol��stia que era aparente a partir dos seus trabalhos esritos, poderia ser a tereiradisiplina-have - a grande uni�adora inteletual - a �loso�a.O Dr. Meredith Sprunger era um daqueles raros homens eruditos que era t~ao ompetente emreligi~ao e iênia quanto o Dr. Sadler. Como um ministro ordenado ele tinha naturalmente uma forteexperiênia eduaional em Teologia. Al�em disso o Dr. Sprunger tinha um doutorado em psiologia,uma pr�atia l��nia, era treinado omo um ientista soial, e engajado numa bem-suedida arreiraaadêmia no Instituto de Tenologia da Indiana. Com sua longa experiênia omo um professor eadministrador olegial, o Dr. Sprunger era tamb�em perfeitamente treinado em �loso�a. Foi assimque o Dr. Sprunger trouxe para o enontro o que podia ser onsiderado um onheimento de trabalhoat�e mesmo mais amplo e equilibrado do que o do Dr. Sadler, nas grandes disiplinas do onheimentohumano: a iênia, a religi~ao e a �loso�a.O palo estava pronto para um relaionamento �unio. O Dr. Sprunger ganharia a on�an�a e orespeito de William Sadler. Os dois se tornariam olegas em suas busas de melhor ompreender,e ajudar a propagar, a Revela�~ao de Urantia. J�a se passara mais de uma d�eada quando o Dr.Sprunger o�iou no servi�o omemorativo do seu amigo e olega. Mais tarde ele esreveria, aerado lado humano do Dr. Sadler:\Embora o Dr. Sadler fosse uma pessoa extraordin�aria, om grandes talentos e diferente ex-periênia a servi�o da humanidade, ele era tamb�em uma pessoa alorosa e amante om umgrande senso de humor. A experiênia de vida do Dr. Sadler preparou-o uniamente para servir15



omo um pioneiro no ampo da mediina, da psiquiatria e da religi~ao."12.1 O enontroO Dr. Sadler estava bem iente da uriosidade do grupo ministerial na origem dos Doumentosde Urantia, tanto quanto do interesse deles na t�enia pela qual haviam sido materializados. Noin��io da reuni~ao, O Dr. Sadler informou aos ministros que, embora n~ao lhe fosse permitido dizer opouo que sabia aera da materializa�~ao dos Doumentos, nada havia que o impedisse de expliaras maneiras pelas quais os Doumentos n~ao haviam se materializado. Ele ofereeu um doumentoque listava todas as formas imagin�aveis de mente subonsiente ou atividade ps��quia. No rodap�e dodoumento estava uma nota em que se lia:\A t�enia de reep�~ao do Livro de Urantia em inglês de nenhuma maneira se equipara ouintromete om qualquer dos fenômenos de onsiênia marginal aima."O Dr. Sadler prosseguiu para expliar que, tanto quanto ele podia determinar, o apareimentodos Doumentos de Urantia estava assoiado om alguma forma de atividade supra-onsiente - n~aosubonsiente2.1Uma biogra�a ompleta do Dr. Sadler est�a al�em do prop�osito de nosso livro. Contudo, uns pouos destaquesde sua vida foram atados de um doumento esrito por Meredith Sprunger ap�os a morte do Dr. Sadler, e de umartigo no PERVADED SPACE, uma omunia�~ao publiada pelo Urantiano de Chiago David Kulieke, na primaverade 1979. Nasido em Spener, Indiana, em 1875, Sadler, omo um garoto, n~ao teve permiss~ao de frequentar a esolap�ublia depois da morte de sua irm~a, porque seus pais �aram temerosos de que ele tamb�em ontra��sse uma doen�atransmiss��vel. Assim aonteeu que ele reebeu a maior parte de sua edua�~ao formal dos seus pais e tutores, e atrav�esde sua pr�opria iniiativa. Mostrou sinais preoes de habilidade omo orador, e por ausa do seu not�avel onheimentoda B��blia ele era hamado aos 14 anos o \rapaz pregador". Era tamb�em um not�avel vendedor, vendendo alimentospara a sa�ude de John Harvey Kellogg, irm~ao de W. K. Kellogg, fundador do imp�erio de ereais Kellogg. Aos vinte,omo diretor de uma Miss~ao M�edia de Chiago, Sadler engajou-se em ensinar, falar e trabalhar om desordeiros.Ele deu in��io e editou uma revista que alan�ou a irula�~ao de 150.000 �opias. Seu treinamento teol�ogio tevelugar no Instituto B��blio Moody. Ele enontrou Lena Kellogg em 1893, quando ela era uma enfermeira estudante.Eles se asaram em 1897. Pouos anos mais tarde, os Sadler perderam seu primeiro �lho, que morreu aos 11 meses.Logo depois disso, ambos os Sadler deidiram tornarem-se m�edios, e frequentaram diferentes esolas m�edias. Essafoi virtualmente a primeira edua�~ao formal de William Sadler Sr. Depois de pouos anos omo um bem-suedidoirurgi~ao, ele deidiu tornar-se um psiquiatra. Depois de passar pelos exames exigidos, ele foi para a Europa (era de1911) e estudou om Freud em Viena por quase um ano. Ao Dr. Sprunger ele disse que era um membro do \Clube dosRapazes Louros" de Freud, assim omo Jung e Adler, enontrando-se semanalmente om Freud para debates informais.Todos os três homens romperiam mais tarde om Freud, o Dr. Sadler prosseguindoe reonheido no Quem �e QuemInternaional omo um \pioneiro na populariza�~ao da mediina preventiva". Apesar de todas as suas realiza�~oes, oDr. Sadler disse a Meredith que ele onsiderava que sua mais importante ontribui�~ao para o mundo era a lideran�a deum pouo onheido grupo hamado o \F�orum", que reebera a d�adiva dos Doumentos de Urantia de seres elestiaise os publiara omo O Livro de Urantia.2O termo \superonsiente" �e usado nos Doumentos de Urantia para desrever os mais altos alanes da onsiêniahumana, aima do n��vel onsiente e distinto da mente subonsiente. A id�eia de uma mente superonsiente temsido sugerida por uns pouos ientistas, tais omo Abraham Maslow, Roberto Assagioli, e Dra. B�arbara Brown. OsDoumentos de Urantia prop~oem uma mente ompletamente operaional que funiona aima do n��vel da onsiêniahumana e intromete-se nos mais altos alanes do pensamento humano por meio dos disernimentos religiosos e dosvalores espirituais (ou o que o Dr. Maslow denominou os meta-valores):\Mas tamb�em h�a um dom��nio de pree, no qual o indiv��duo inteletualmente alerta e espiritualmente desenvolvidoatingi mais ou menos ontato om os n��veis superonsientes da mente humana, o dom��nio do Ajustador do Pensamentoresidente." (LU 91.2 6 - p�ag. 996 [1℄)\A pree induz o ego humano a busar por ajuda em ambos os aminhos: por ajuda material para o reservat�oriosubonsiente de experiênia mortal, por inspira�~ao e guiamento para as fronteiras superonsientes de ontato domaterial om o espiritual, om o Monitor Misterioso." (LU 91.3 5 - p�ag. 997 [1℄)\A maior parte dos fenômenos espetaulares assoiados om as assim hamadas onvers~oes religiosas s~ao de naturezainteiramente psiol�ogia, mas de vez em quando oorrem de fato experiênias que s~ao tamb�em de origem espiritual.16



Durante a reuni~ao, o Dr. Sadler disutiu franamente qualquer pergunta que os ministros lhedirigiram. Contudo, ele tornou laro que n~ao falaria sobre duas oisas: o nome do indiv��duo queera usado de alguma forma n~ao revelada para a materializa�~ao dos Doumentos, nem disutiria eleos detalhes da materializa�~ao. O Dr. Sadler expliou que do pequeno grupo, onheido omo a\Comiss~ao de Contato", que tinha tido interurso om a personalidade de ontato e os Reveladores,tinha sido exigido que �zessem votos de segredo aera desses assuntos. Perguntaram-lhe por queforam impostas essas restri�~oes. O Dr. Sadler deu estas raz~oes:\1. A prinipal raz~ao para n~ao revelar a identidade da personalidade de ontato �e queos reveladores n~ao quiseram que qualquer ser humano - qualquer nome humano - fosse jamaisassoiado ao Livro de Urantia. Eles queriam que a revela�~ao se erguesse sobre suas pr�opriasdelara�~oes e ensinamentos. Eles deidiram que as futuras gera�~oes devem ter o livro inteira-mente livre de liga�~oes om mortais - eles n~ao queriam um novo S. Pedro, S. Paulo, Lutero,Calvino ou Wesley. O livro nem mesmo mostra a mara de impress~ao do impressor que otrouxe �a existênia." [NOTA: Um impressor tradiionalmente inlui uma pequena mara de suaidentidade sobre grandes publia�~oes. Neste aso, de R.R. Donnelley & Sons foi exigido querenuniassem a essa identi�a�~ao.℄\2. H�a muitas oisas ligadas om o apareimento dos Doumentos de Urantia que nenhumser humano entende ompletamente. Ningu�em realmente sabe exatamente omo esta revela�~aoveio a apareer em inglês esrito. Se algu�em se dispusesse a dizer tudo o que ele realmente sabeaera das [si℄ t�enias e m�etodos empregados atrav�es dos anos de obten�~ao dessa revela�~ao,tal narrativa a ningu�em satisfaria - simplesmente haveria demasiadas oisas faltando3."O Dr. Sadler tamb�em expliou que, al�em da Comiss~ao de Contato, tinha havido outro grupo,maior, assoiado om os Doumentos de Urantia. Este grupo era onheido omo o \F�orum". V�ariosmembros do F�orum tinham espeulado que as restri�~oes aima eram impostas porque os Reveladoresnada queriam de \mirauloso" assoiado om o apareimento dos Doumentos de Urantia.O Dr. Sadler on�deniou ao grupo de ministros que ele tinha despendido grande n�umero deanos prourando desobrir explia�~oes naturais para o que ele tinha estado observando. Tinha feitouma onsulta om Sir Hubert Wilkins, um distinguido ientista e explorador que tinha interesseem fenômenos ps��quios. Tamb�em ontatara Howard Thurston, um m�agio pro�ssional que eraonheido por sua habilidade para desmasarar ps��quios e m�ediuns fraudulentos. Todos os peritosde fora que foram onsultados onordaram que os fenômenos assoiados om a personalidade deontato n~ao eram lassi��aveis omo as onheidas assim hamadas atividades ps��quias, tais omoesrita autom�atia, telepatia, larividênia, transes, mediunidade esp��rita, analiza�~oes - nem omoqualquer perturba�~ao psiol�ogia tal omo divis~ao da personalidade4.Era obvio para o Dr. Sprunger que William Sadler tinha ome�ado omo um pro�ssional, pesqui-sador objetivo e �eptio, e ainda assim de alguma forma tinha-se tornado um rente. O Dr. Sprungerperguntou-lhe omo oorrera essa transforma�~ao. O Dr. Sadler respondeu:\N�os institu��mos nosso F�orum na metade dos anos vinte omo um h�a informal de domingo, umlugar onde um grupo de era de trinta pessoas interessadas podia se enontrar e disutir temasm�edios ou soiais. O F�orum era omposto de pessoas de todos os aminhos da vida, inluindoQuando a mobiliza�~ao mental �e absolutamente total em todos os n��veis do alane superior ps��quio, rumo ao atin-gimento do esp��rito, quando existe perfei�~ao na motiva�~ao humana de lealdades para a id�eia divina, ent~ao muitofrequentemente oorre um s�ubito abra�o desendente do esp��rito residente para sinronizar om o prop�osito onen-trado e onsagrado da mente superonsiente do mortal rente. E s~ao tais experiênias de fenômenos inteletuais eespirituais uni�ados que onstituem a onvers~ao, a qual onsiste em fatores que ultrapassam o puro envolvimentopsiol�ogio." (LU 100.5 4 - p�ag. 1099 [1℄)3THE HISTORICITY OF THE URANTIA BOOK por Meredith J. Sprunger, Doumento revisado em 18 dedezembro de 1993, p�agina 3.4IBID, p�agina 3. 17



pro�ssionais tais omo m�edios, advogados, dentistas, ministros e professores, assim omo donasde asa, seret�arias, fazendeiros e trabalhadores. O F�orum tornou-se eventualmente envolvidoem examinar os Doumentos de Urantia, e em disuti-los. Comeei a ler-lhes ada semana umdos Doumentos e aeitava perguntas dos membros do F�orum aera do que eles tinham ouvido.Com o tempo, pareeu-me que o pessoal no F�orum estava �ando ada vez mais impressionadoom o onte�udo dos Doumentos, e estava perdendo objetividade. Eu estava mais preoupadoom Lena, minha esposa."Na verdade, Lena Sadler era evidentemente uma forte rente nos Doumentos muito antes deWilliam. Ela aparentemente estimulou-o a ontinuar o proesso, quando o interesse dele ome�ou aenfraqueer. Desafortunadamente, Lena morreu de âner em 1939, om a idade de 64, mais de 15anos antes que os Doumenrtos de Urantia se tornassem o Livro de Urantia.\Assim, erto domingo", ontinuou o Dr. Sadler,\eu �z um disurso para o grupo aera da importânia de manter para om o materialuma abordagem rija, r��tia e objetiva. Para minha surpresa, a resposta que obtive foi quaseomo uma reuni~ao de testemunho! A essênia da rea�~ao foi: `N~ao nos importa quem esreveuesses Doumentos, eles simplesmente fazem mais sentido do que qualquer outra oisa que jamaislemos ao longo dessa linha'."\Agora eu aredito que minha pr�opria reputa�~ao pro�ssional estava em jogo. Eu tinhadelarado v�arias vezes em p�ublio que n~ao havia fenômeno medi�unio genu��no, e n~ao ia deixarque um enganoso aso mudasse meu modo de pensar. Eu sentia que no devido tempo eudesobriria uma explia�~ao natural para esse aso not�avel."\Contudo, �a medida que os anos se passavam, eu �ava ada vez mais impressionado oma qualidade e a onsistênia do material que estava sendo reebido. Fiquei satisfeito em minhapr�opria mente de que o sujeito envolvido nas materializa�~oes n~ao pudesse ser o autor dos Dou-mentos que est�avamos reebendo. Simplesmente, ele n~ao tinha as quali�a�~oes nem a habilidadepara assim fazer. Finalmente �quei satisfeito por n~ao estar lidando om uma misti�a�~ao oufraude, mas om algum gênero de fenômeno autêntio."\Finalmente, na metade dos anos trinta - mais de vinte anos depois que tinha pela primeiravez enontrado esse aso - eu estudei uidadosamente um Doumento avaliando as personali-dades dos ap�ostolos de Jesus. Foi nesse ponto que inteletualmente eu lanei a toalha. Souum psiquiatra e reio que onhe�o meu neg�oio. Mas este doumento foi um verdadeiro golpepara o meu orgulho. Creio que se eu reunisse meia d�uzia dos melhores psiquiatras do mundo edispus�essemos de anos para prepar�a-lo, n~ao poder��amos produzir oletivamente um doumentoom estes toques de autentiidade e disernimento. Por isso eu disse para omigo: `Eu n~ao sei oque �e isto, mas sei que se trata da mais alta qualidade de material religioso-�los�o�o que jamaisli'."Desse ponto em diante, o Dr. Sadler n~ao apenas tornou-se um destaado diretor pro�ssional dogrupo, mas tornou-se um atuante e dediado l��der5.2.2 A quest~ao da origemIdealmente, de uma perspetiva �los�o�a humana, uma Revela�~ao �e mais �util quando avaliada se-gundo o seu onte�udo, n~ao segundo alguma suposta origem miraulosa. Contudo, muitas pessoasareditam que uma origem misteriosa - ou mesmo aparentemente \miraulosa" - de um material derevela�~ao onfere real validade ao onte�udo do pr�oprio material. Ainda assim, no aso dos Doumen-tos de Urantia, o Dr. Sadler fez grande esfor�o para evitar que a explia�~ao daquela materializa�~ao5IBID, p�aginas 3-4. 18



�asse ligada a alguma oorrênia sobrenatural. Quanto a esse fato, n~ao h�a, que eu saiba, nenhumregistro autêntio de que ele ou qualquer membro da Comiss~ao de Contato jamais testemunhou umaonteimento sobrenatural assoiado om a materializa�~ao do texto dos Doumentos de Urantia.Para muitos dos aonteimentos relativos �a materializa�~ao, eles atestaram que n~ao podiam expliar,mas nem uma s�o vez prolamaram ter testemunhado qualquer dos eventos de materializa�~ao. Mesmoassim, os pr�oprios Doumentos de Urantia dizem-nos que se a mente humana n~ao pode abra�ar averdadeira origem de um fenômeno, ela riar�a uma origem:\Livro de Urantia", par�agrafo 115.1 16: . . . \Inteletos pariais, inompletos e em evolu�~aoestariam indefesos no universo mestre, seriam inapazes de formar o primeiro padr~ao de pen-samento raional, n~ao fosse pela habilidade inata de toda mente, alta ou baixa, para formularuma estrutura de universo no qual pensar. Se a mente n~ao pode abra�ar onlus~oes, se ela n~aopode penetrar nas verdadeiras origens, ent~ao tal mente infalivelmente postular�a onlus~oes einventar�a origens para que possa ter um reurso de pensamento l�ogio dentro da estrutura des-ses postulados de origem mental. E onquanto tais estruturas de universo para as riaturas depensamento sejam indispens�aveis para as opera�~oes inteletuais raionais, elas s~ao, sem exe�~ao,errôneas em grau maior ou menor." (p�ag. 1260 [1℄)Veremos que o Dr. Sadler pode ter eventualmente autorizado, por essa raz~ao, a prepara�~ao deuma \Hist�oria do Movimento de Urantia". Mais tarde, em disuss~oes privadas om o Dr. Sprunger,William Sadler reiteraria que ele n~ao sabia omo a materializa�~ao dos Doumentos fora realizada.O Dr. Sadler tamb�em insistiu que tudo o que era sabido aera da materializa�~ao dos Doumentosde Urantia pode ser enontrado em v�arias partes do livro. Contudo, baseados nessas referênias doLivro de Urantia e na pr�opria experiênia do Dr. Sadler em rela�~ao �as materializa�~oes, os olegasforam levados a espeular sobre o proesso, omo veremos.O Dr. Sprunger e seus olegas ministeriais deixaram Chiago om uma id�eia muito melhor de omoos Doumentos de Urantia vieram �a existênia. Devia ser enfatizado mais uma vez que as origensdos Doumentos de Urantia tem poua relevânia no avaliar a verdade e a qualidade espiritual deseu onte�udo. �E, ontudo, uma importante �area de pesquisa que estava destinada a ser revisitada.A 6 de outubro de 1958, O Dr. Sprunger e o grupo ministerial enontraram-se om o Dr. Robert V.Moss, que era naquela oasi~ao o Professor de Estudos do Novo Testamento no Semin�ario Teol�ogiode Lanaster e Presidente da Igreja Unida de Cristo. O objetivo do enontro de Bend do Sul eraavaliar o Livro de Urantia. Houve uma viva e animada disuss~ao. Embora o Dr. Moss n~ao tivesselido o livro inteiro, ele fez notar que o material B��blio no Livro de Urantia estava essenialmente emharmonia om a melhor erudi�~ao da �epoa, e que o livro tinha muitas passagens inspiradoras.Uma semana depois do enontro, o Dr. Moss esreveu ao Dr. Sprunder e fez uma provoativapergunta:\Oorreu-me que n~ao tratamos de uma quest~ao b�asia. Como voê sabe, o Cristianismo �e umareligi~ao hist�oria e por ausa disso a base de revela�~ao pode ser testada pela erudi�~ao. Pareeextremamente importante que a fonte das revela�~oes de Urantia sejam expostas em qualquerdisuss~ao s�eria de suas a�rma�~oes. Dizer que n~ao h�a base hist�oria para a \revela�~ao" �e dizerque ela difere enormemente do entendimento b��blio da maneira na qual Deus age7."Assim sendo, �e razo�avel onluir que uma investiga�~ao da origem dos Doumentos de Urantialevaria uma importante ontribui�~ao para a avalia�~ao do pr�oprio texto. Na verdade, ontinuaramdebates sobre as sequênias e t�enias da origem. Na d�eada seguinte, o Dr. Sprunger oupar-se-ia om essas quest~oes. Ele teria muitas onversa�~oes om o Dr. Sadler, assim omo om outros6\Livro de Urantia", Doumento 115: \O Ser Supremo", Item 115.1: \A Relatividade do Quadro Conei-tual", Par�agrafo 1.7IBID, p�agina 1. 19



membros da Comiss~ao de Contato: Bill Sadler Jr. e Emma Louise Christensen (Christy). Eletamb�em se enontraria e desenvolveria assoia�~oes om muitos membros do F�orum.Nossa pr�opria busa por respostas tem in��io nos primeiros anos do s�eulo vinte. Foi um per��odopartiularmente olorido da hist�oria do mundo. Matisse e Renoir ainda estavam pintando. E outroaspirante a artista, hamado Adolf Hitler, estava tentando vender suas aquarelas em Viena. TheodoreRoosevelt era Presidente dos Estados Unidos Os Amerianos ainda estavam falando de dois irm~aoshamados Orvile e Wilbur Wright que em 1903 haviam voado om suesso numa m�aquina mais pesadaque o ar. Chiago era ent~ao o entro da produ�~ao inematogr�a�a, e Bill Harris tinha destaado:\Nas ampinas um pouo fora das idades, pela primeira vez algu�em deapitou algu�em mais,nos des�ladeiros, em �lmes de vaqueiros. Eles hamavam a isso a Idade de Ouro de Chiago. Eem qualquer divis~ao das artes, do jazz �a poesia, Chiago era laramente o lugar para se estar8."Jornalistas omo Carl Sandburg, Ben Heht, e Ring Lardner estavam se voltando para id�eias maiss�erias - e a Am�eria estava se levantando e tomando onheimento. H. L. Menken esreveu:\Em Chiago, um esp��rito paira sobre a superf��ie das �aguas9."Foi nessa not�avel idade de Chiago, no Illinois, que a intrigante hist�oria dos Doumentos deUrantia foi posta em movimento.2.3 Nota do Who's Who sobre William Samuel SadlerSadler, William Samuel:Psiquiatra, nasido em Spener, Indiana, EUA, a 14 de junho de 1875, �lho de Samuel Calvin eSarah Isabel (Wilson) Sadler. Casou om Lena C. Kellogg, M.D. de Paris, Illinois, a 3 de dezembrode 1897. Teve dois �lhos, Willus Kellogg (faleido) e William Samuel Sadler, Jr. Conferenista sobrepsiquiatria e outros assuntos. Consult�orio partiular: 533 Diversey Parkway, Chiago, Illinois, EUA.Edua�~ao:� Battle Creek (MI) College: Cooper Medial College (Col�egio de Mediina Cooper)� University of Chiago (Universidade de Chiago), M.D.� Amerian Medial Missionary College (Col�egio Mission�ario M�edio da Am�eria)� University of Illinois (Universidade de Illinois), 1906� Estudou na Europa om Freud, 1911Experiênia Pro�ssional:� Pratiou mediina em Chiago desde 1906. Primeiramente Professor P�os-Graduado, MedialShool of Chiago (Esola M�edia de Chiago).� Professor onferenista, psiologia pastoral, Presbyterian Theologial Seminary (Semin�arioTeol�ogio Presbiteriano).8CHICAGO, A pHOTOGRAPHIC JOURNEY, por Bill Harris, Cresent Books, Nova York, 1989, p�agina 15.9IBID, p�agina 15. 20



� Diretor e presidente do Psyhiatrist Chiago Institute of Researdh and Diagnosis (InstitutoPsiqui�atrio de Chiago de Pesquisa e Diagn�ostio), 1906� Atendimento psiqui�atrio, Columbus Hospital North Side Rest Home� Consultor Psiqui�atrio da W. K. Kellogg Foundation (Funda�~ao Kellogg), Battle Creek, MI.� Assoiado ou Membro:{ Amerian College of Surgeons (Col�egio Ameriano de Cirurgi~oes){ A.M.A., A.A.A.S., Amerian Psyhiatri Assoiation (Assoia�~ao de Psiquiatria Ameri-ana){ Amerian Psyhopathologial Assoiation (Assoia�~ao de Psiopatologia Ameriana){ Illinois State Medial Soiety (Soiedade M�edia do Estado de Illinois){ Chiago Medial Soiety of Mental Hygiene (Soiedade M�edia de Chiago de HigieneMental){ Chiago Soiety for Personal Study (Soiedade de Chiago de Estudo Pessoal)Autor de:� The Psyology of Faith and Fear (Psiologia da F�e e do Medo), 1912, 9a� Edi�~ao, 1925� Worry and Nervousness (Preoupa�~ao e Nervosismo), 1913� Quest for Happiness (A Busa da Feliidade), 1926� The Truth About Heredity (A Verdade Sobre a Hereditariedade), 1927� The Truth About Mind Cure (A Verdade Sobre a Cura da Mente), 1928� The Mind at Mishief (Mente em Erro), 1929� Piloting Modern Youth (Orientando a Juventude Moderna), esrito om a esposa, 1931� Theory and Pratie of Psyhology (Teoria e Pr�atia de Psiologia), 1936� Psyhiatri Nursing (Cuidados Psiqui�atrios), esrito om a esposa, 1937� Living a Sane Sex Life (Vivendo uma Vida Sexual Sadia), esrito om a esposa, 1938� Problems with the Pre-Shool Child (Problemas om Crian�as Pr�e-Esolares), esrito om aesposa, 1940� 15 outros livros sobre psiologia e higiene mental� al�em de artigos sobre sa�ude em revistas e artigos sobre higiene mental e psiquiatria
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Cap��tulo 3A Comiss~ao de Contato om osReveladores do Livro de UrantiaEm erto ver~ao entre 1906 e 1911, houve um not�avel enontro envolvendo dois asais. Um dos asaisera o Dr. William Sadler e sua esposa, a Dra. Lena Sadler; a identidade do outro asal n~ao �eonheida. O aonteimento alteraria ompletamente as vidas de todos os quatro indiv��duos, e teriaimplia�~oes que ainda n~ao s~ao inteiramente ompreendidas, quase um s�eulo depois.A data exata e a natureza do enontro dos dois asais tem sido objeto de muita disuss~ao. Adata de 1911 deste epis�odio pode ser doumentada por duas referênias do Apêndie de \A Menteem Desordem". O Dr. Sadler simplesmente delara que ele foi levado ao ontato om esse asono \ver~ao de 1911". Ele tamb�em delara: \Dezoito anos de estudo" tinha tido lugar ao tempo dapublia�~ao de \A Mente em Desordem", que oorreu em 1929, novamente oloando o enontro em19111. Alguns pesquisadores têm hamado isso um erro de impress~ao, prolamando que o Dr. Sadlerentrou em ontato om o assim hamado \sujeito adormeido" t~ao edo quanto 1906. Di�ilmenteparee veross��mil que oorressem dois erros de impress~ao.Uma data de 1908 �e sugerida por outros pesquisadores, e �e amparada pela evidênia de que osSadler, enquanto estavam esperando que uma nova residênia fosse preparada, viveram tempora-riamente num apartamento em La Grange, Illinois, durante a primavera e o ver~ao de 1908. Essasitua�~ao de residênia tempor�aria paree ter oorrido apenas uma vez, e se ajusta om a vers~ao dadesri�~ao do Dr. Sadler dos aonteimentos mais antigos que foram desobertos pelo autor HaroldSherman. A informa�~ao de Sherman �e baseada numa onversa�~ao om o Dr. Sadler que teve lugarem 1942, na qual Sadler delarou que o primeiro enontro om o sujeito adormeido tinha sido erade \trinta e ino anos atr�as", aproximando-se mais das datas mais antigas2.Longos e tediosos esfor�os têm sido feitos para estabeleer a data do primeiro ontato de Sadlerom o sujeito adormeido, om base nos registros de suas v�arias residênias. Pode ter aonteido queeles tenham enontrado o sujeito adormeido em 1906 ou 1908 - n~ao podemos estar seguros. Algunsareditam que o Dr. Sadler riou intenionalmente onfus~ao aera da data para proteger a identidadedo seu paiente, o indiv��duo que se tornaria onheido omo o sujeito adormeido. �E tamb�em poss��velque nos primeiros dias o sujeito adormeido aparentasse ser nada mais que um paiente om algumaesp�eie de desordem de sono. Como veremos, as sess~oes om o sujeito adormeido tiveram umanot�avel e enigm�atia mudan�a bastante mais tarde no proesso.Alguns esritores, om programas para desareditar a autentiidade dos Doumentos, detalharaminforma�~oes biogr�a�as sobre o Dr. Sadler e outros a �m de armar o palo para uma ou outra1THE MIND AT MISCHIEF [\A Mente em Desordem"℄, por William S. Sadler, M.D., F.A.C.S.; Funk & Wagnall'sCompany, Nova York e Londres, 1929, p�agina 383.2\HOW TO KNOW WHAT TO BELIEVE [Como Saber no Que Areditar℄", por Harold Sherman, Fawett, NovaYork, 1976, p�agina 61 e 62. 23



prolama�~ao. Nesta hist�oria, estamos menos interessados em estabeleer as datas dos fatos e exauriros aspetos biogr�a�os de segundo plano dos partiipantes, do que em seguir o desenvolvimentohist�orio autêntio da Revela�~ao.�E importante relatar aqui que todas as pessoas que se envolveram nos primeiros est�agios do ontato(e todos os est�agios subsequentes) eram seres humanos bem omuns. N~ao obstante o status do Dr.Sadler omo um psiquiatra e prol��fero esritor no seu ampo, tanto ele quanto sua esposa erampessoas simples e omuns, om fraquezas e fortalezas exatamente omo o resto de n�os. Ningu�emde meu onheimento, assoiado ao Movimento de Urantia demonstrou qualquer status espiritualespeial ou \apaidade" �unia. Nas primeiras sess~oes, podemos saber om seguran�a, que apenaso Dr. Sadler, a Dra. Lena, o sujeito adormeido e sua esposa estavam envolvidos. O �lho do Dr.Sadler, Bill Sadler Jr., n~ao esteve envolvido nos primeiros ontatos, pois ele tinha apenas três anosde idade em 19113.No Apêndie de \A Mente em Desordem", o Dr. Sadler estima que era de 250 se�~oes noturnasom o sujeito adormeido tinha tido lugar por volta de1929. Temos apenas o testemunho do Dr.Sadler aera dos aonteimentos que tiveram lugar antes da origem do F�orum e da amplia�~ao daComiss~ao de Contato, no in��io dos anos vinte. Veremos que as atividades foram signi�ativamentealteradas �a medida que outras personalidades se tornaram envolvidas. Embora Sadler virtualmentenada tenha esrito aera dos prinipais eventos que puseram a Revela�~ao em movimento, MeredithSprunger supre uma grande quantidade de informa�~oes que ele tinha olhido pessoalmente de Sadler.Informa�~oes menos on��aveis aera dos primeiros aonteimentos têm sido forneidas por Ha-rold Sherman, (um esritor e auto-prolamado ps��quio) que era de modo geral hostil para om osDoumentos de Urantia. Mesmo assim, Sherman e sua esposa eram rep�orteres, e eles prolamamque tiveram uma entrevista frana om o Dr. Sadler em agosto de 1942, na qual ele desreveu osprimeiros epis�odios. Eles dizem que registraram suas lembran�as imediatamente depois de ouvir ahist�oria4.De modo geral, aquilo que Sherman esreveu, em seu livro \How to Know What to Believe[Como Saber no Que Areditar℄" �e auto-servi�o e on�gurado para apoiar seus pr�oprios modos dever os fenômenos ps��quios. Contudo, no segmento partiular de seu livro referente �a hist�oria do Dr.Sadler dos primeiros ontatos, grande parte de suas informa�~oes mostram orrela�~ao om as do Dr.Sprunger e outros Urantianos dos primeiros tempos. Tamb�em em apoio dessa parte da narrativa deSherman s~ao os oment�arios de Carolyn Kendall, que trabalhou brevemente para o Dr. Sadler omoreepionista e que tem sido estreitamente assoiada om a Urantia Foundation. Carolyn delaraque quando ela tinha \quase 19 anos de idade" (em 1951), o Dr, Sadler ontou para ela a hist�oria dosujeito adormeido. Carolyn relembra que foi \essenialmente o mesmo que no livro de Sherman"5.
3�E dif��il estabeleer uma data de nasimento para Bill Sadler Jr. O website da The Urantia Book Fellowship [s��tioeletrônio da Irmandade do Livro de Urantia℄ ont�em uma exelente linha de tempo dos aonteimentos relaionadosom o Movimento de Urantia. Ali a data �e dada omo sendo 1908, mas india que existe alguma ontrov�ersia quantoa isso. Aredita-se que os registros de Bill Sadler na Unidade Militar da Marinha mostra erroneamente 1906 omo seuano de nasimento porque ele mentiu aera de sua idade, para ser alistado.4HOW TO KNOW WHAT TO BELIEVE, de Harold Sherman, Fawett, Nova York, 1976, p�agina 58-96.5THE CONJOINT READER, entrevista por Polly Friedman, Ver~ao, 1993, p�agina 3. Em ar�esimo �a veri�a�~ao deCarolyn, os fatos b�asios na narrativa do \primeiro ontato" foram desenvolvidos da informa�~ao de Sherman, ruzadasontra, e modi�adas pela informa�~ao de Meredith e por minhas lembran�as das disuss~oes que tive ao longo dos anosom Clyde Bedell e Berkeley Elliot. Clyde juntou-se ao F�orum om sua esposa Florene, em setembro de 1924, om aidade de 26. Clyde Bedell estava estreitamente envolvido om o Movimento de Urantia, at�e sua morte em janeiro de1985. Berkeley Elliot era uma amiga ��ntima que tinha muitas onversas franas om Bill Sadler Jr, no �m dos anosinquenta e ome�o dos anos sessenta. Desenvolvi o di�alogo entre os v�arios indiv��duos no ontado seminal om algumalien�a art��stia. Foi baseado sobre uma ombina�~ao das fontes aima, e �e uma dramatiza�~ao plaus��vel que onordaom os fatos onheidos. 24



3.1 La Grange, Illinois, aproximadamente 1906 - 11Se, em favor do argumento, n�os desprezarmos a diferen�a e usarmos a data de 1908, pintamosum William Sadler om 33 anos de idade, sua esposa Lena, e um re�em-nasido Bill Sadler Jr.,vivendo num sub�urbio da velha Chiago, em Illinois. Eles estavam temporariamente alojados numapartamento mobiliado, esperando que a nova residênia deles fosse preparada. Sabemos que algunsregistros relatam que meio tarde numa noite de ver~ao houve uma batida na porta. Uma senhora,evidentemente outra inquilina diretamente abaixo do apartamento deles, tinha sabido que eles eramm�edios.\Voês deseriam omigo?" pediu ela. \Algo aonteeu a meu marido. Ele tinha ido dormir, est�arespirando de maneira muito estranha, e n~ao onsigo aord�a-lo6."Os Sadler vestiram robes e hinelos e seguiram a distra��da mulher para seu apartamento. No quartode dormir eles enontraram um homem de meia-idade, jazendo num leito. Estava aparentementedormindo, mas sua respira�~ao pareia perturbada. Ele respirava um par de vezes rapidamente eem seguida suspendia a respira�~ao por um intervalo quase alarmante. O Dr. Sadler rapidamentetomou-lhe o pulso e �ou surpreso de enontr�a-lo normal. Contudo, a profundeza do sono do sujeitoera bastante aentuada. O Dr. Sadler tentou v�arias vezes despertar o homem , mas sem suesso.Finalmente, pareia que nada restava a fazer exeto esperar.Aproximadamente uma hora se foi. O orpo do homem fez v�arios movimentos bastante violentosdurante esse per��odo. Ent~ao, subitamente ele se levantou e olhou em volta. \Quem s~ao essas pessoas?"perguntou ele para sua esposa. Ela expliou que eles eram m�edios que ela tinha hamado do andarde ima quando n~ao pudera aord�a-lo. Ele exlamou: \O que? Que aonteeu? H�a algo errado?"O Dr. Sadler perguntou: \Como se sente?" \Sinto-me bem", respondeu o homem. \Sobre o queera que voê estava sonhando?" perguntou o Dr. Sadler. \Ora, nada." respondeu o homem. \Masvoê esteve saltitando por toda a ama", disse Sadler. \Bem, eu nada sei a esse respeito", respondeuo homem. \Eu me sinto bem."Ap�os um pouo de onversa banal, o Dr. Sadler disse: \Veja, eu reio que seria aonselh�avel quevoê viesse para um exame ompleto, amanh~a de manh~a. Isso �e bastante inomum, e queremos estarno lado em que n~ao h�a perigo." O homem e sua esposa onordaram.No dia seguinte o Dr. Sadler fez o exame e desobriu que o avalheiro estava em exelente ondi�~aof��sia. Depois de test�a-lo ompletamente, Sadler onferiu a hist�oria familiar do homem. N~ao haviaregistro de insanidade ou epilepsia. O Dr. Sadler sugeriu que gostaria de manter o paiente sobobserva�~ao durante algum tempo, e o paiente onsentiu7.V�arias semanas se passaram. Ent~ao a esposa hamou e informou os Sadler de que seu maridoestava outra vez em seu profundo sono peuliar. Os m�edios orresponderam, e desobriram estar eleno mesmo estado de sono profundo de antes. Tentaram erguê-lo, at�e mesmo piando-o om al�ne-tes, mas nada funionou. Afortunadamente o pulso permaneia normal durante todas as estranhassequênias de respira�~ao e movimentos anormais, portanto nada aera do extraordin�ario estadopareia apresentar riso de vida. Em seguida ele aordou omo antes, ompletamente esqueido de6HOW TO KNOW WHAT TO BELIEVE de Harold Sherman, Fawett, Nova York, 1976, p�agina 62. Contudo,podemos jamais saber exatamente omo o Dr. Sadler e a Dra. Lena pela primeira vez enontraram o sujeito adormeidoe sua esposa. David Cantor ouviu uma vers~ao diferente, e esreveu-me esta nota: \Meu entendimento �e que a esposado sujeito adormeido era uma paiente m�edia de Lena Sadler e que quando ela desreveu para Lena os uriososproblemas de sono que seu marido pareia estar tendo, Lena sugeriu que eles onsultassem o Dr. William em vistado interesse e do onheimento que este tinha aera de fenômenos ps��quios." Esta hist�oria tem aspetos plaus��veis.Sabemos que o Dr. Sadler busava proteger a identidade do sujeito adormeido, e portanto o ome�o da hist�oria que�xou a ena na vers~ao que ele ontou a Sherman e a Carolyn pode ter sido por essa raz~ao fabriada. Se assim �e, adata de 1908 do enontro, baseada nas residênias dos Sadler, pode ser duvidosa.7IBID, p�agina 63. 25



qualquer omportamento inomum durante seu sono. Ambos os m�edios estavam perplexos.O fenômeno oorreu v�arias vezes pelo outono daquele ano, quando a nova residênia dos Sadler�ou pronta. O arrendamento do apartamento do paiente estava expirando ao mesmo tempo. Elee sua esposa deidiram se mudar de forma que pudessem estar perto dos Sadler. Foi nesse novoendere�o que o \sono" peuliar do paiente se tornou onsideravelmente mais not�avel e embara�oso.3.2 O primeiro ontatoOs Sadler logo foram hamados para a nova residênia do sujeito. O proedimento ostumeiro foiseguido, e os m�edios se sentaram perto da ama, observando e esperando que ele despertasse. LenaSadler notou que o sujeito estava umedeendo os l�abios. \Talvez ele queira dizer algo. Talvezdevêssemos fazer uma pergunta", disse ela. \Como voê se sente?"Para grande espanto de todos, o sujeito falou! Mas a voz era peuliar, n~ao sua voz normal. A vozse identi�ou omo um estudante visitante em miss~ao de observa�~ao, vindo de outro planeta8! Esse\ser" aparentemente estava de alguma forma onversando atrav�es do sujeito adormeido. Ambosos m�edios pensaram que estavam simplesmente observando um fenômeno onheido omo fala au-tom�atia. Essa atividade envolve a mente subonsiente, e pode ter lugar sem que o paiente estejaônsio disso.Para veri�ar este diagn�ostio, o Dr. Sadler provideniou para que o sujeito viesse para seuesrit�orio, pouos dias depois da not�avel oorrênia. Ele estava seguro de que devia explorar a mentedo sujeito, de maneira a desobrir a fonte de (o que pareia ao Dr. Sadler na oasi~ao) um fenômenoque estava enraizado no subonsiente do sujeito adormeido. Em asos de atividade subonsienteque aparentemente aiona omportamentos de outra forma inexpli�aveis, o instrumento tradiional dapsiquiatria �e a hipnose. A pedido do Dr. Sadler, o sujeito adormeido onordou em ser hipnotizado.Uma vez no esrit�orio, o Dr. Sadler ahou dif��il por o sujeito \sob" hipnose. Depois de �nal-mente onseguir um estado de hipnose (nesta e em sess~oes subsequentes), o Dr. Sadler perebeu queabsolutamente n~ao havia no subonsiente iênia da informa�~ao que fora disutida pelo pretensovisitante elestial. Isso era muito espantoso e bastante embara�oso. �A medida que o tempo avan�avaoutros supostos seres visitantes ome�aram a falar \atrav�es" do sujeito. O Dr. Sadler permaneiaonfuso quanto a omo os desa�antes e inomuns seres materiais revelados poderiam ter sua origemna psique do paiente. A qualidade, a exelênia e onsistênia do que estava sendo relatado impres-sionou a ambos os m�edios. O Dr. Sadler e a Dra. Lena estavam tamb�em perplexos pelo fato deque o sujeito adormeido era indiferente ao proesso e ao material que deste resultava. Embora aesposa do sujeito adormeido estivesse ansiosa aera dos proedimentos, o sujeito pareia ter pouointeresse ou preoupa�~ao aera do que tivesse aonteido durante o seu estado de sono profundo.N~ao obstante seu malogro, o Dr. Sadler ontinuou e estar seguro de que podia enontrar uma\explia�~ao ient���a" para o aso. Ele ome�ou a onsultar outros ientistas e m�edios aera domisterioso fenômeno do sujeito adormeido. Como delarado anteriormente, Howard Thurston eSir Hubert Wilkens, peritos em fraudes espiritualistas e truques, foram onvoados. Estes e outrosespeialistas foram inapazes de expliar o estranho omportamento do sujeito adormeido - e �avamigualmente intrigados e desonertados pelas not�aveis informa�~oes vindas das sess~oes noturnas omele.Nesse entre tempo, a vida prosseguiu. A d�eada entre 1911 e 1921 viria a ser uma das maisturbulentas e terr��veis da hist�oria humana. O poderoso Titani deslizou sob as ondas do Atlântioem abril de 1912, uma formid�avel reprova�~ao da tenologia dos seres mortais que tinham desa�adoa natureza a afund�a-lo. A perda material do Titani foi largamente omuniada. Mas a indiferen�a8IBID, p�agina 64. 26



orporativa da White Star Line foi almamente aeita e n~ao relatada pelas novas m��dias da �epoa:a ompanhia reduziu o pagamento da tripula�~ao a partir do minuto em que o navio afundou. Asdesoladas vi�uvas reeberam os heques de pagamento diminu��dos ainda mais, uma vez que o ustodos uniformes de seus maridos eram deduzidos - uma breve nota expliava que os uniformes n~aohaviam sido reolhidos omo era exigido. Dois anos depois o mundo ivilizado estava em guerra.Mesmo assim, em 1919 estava tudo terminado, as sementes para a segunda Guerra Mundial estavampara ser semeadas na p�os-olheita daquela primeira luta. Enquanto isso, em Chiago, o preparo dosolo ontinuava para uma nova era de vida religiosa e desoberta espiritual. No in��io dos anos vinte,o esfor�o para trazer uma revela�~ao memor�avel para iluminar a esurid~ao materialista de Urantiatomou uma nova dire�~ao.3.3 O f�orumPor volta de 1923, a aminho da Universidade do Kansas, para uma onferênia sobre psiologia daGestalt, O Dr. Sadler esreveu uma nota para Bill Sadler, seu �lho, que estava om 15 anos e naquelemomento no urso seund�ario. O Dr. Sadler sugeria que seria bom ome�ar a se juntar om algunsdos amigos e olegas tanto da Dra. Lena quanto do Dr. Sadler para o h�a e disuss~oes �los�o�asnas tardes de domingo. (Os Sadler tinham se mudado para sua espa�osa nova residênia no n�umero533 de Diversey Parkway, no ano anterior). Ele propunha que Bill falasse sobre isso om sua m~ae.Quando o Dr. Sadler voltou para Chiago, desobriu que sua esposa tinha onvidado um grupo deera de trinta amigos para um h�a �as três horas da tarde de domingo9.O grupo estava destinado a se tornar o \F�orum", e edo ome�ou a inluir indiv��duos interessadosde todos os aminhos da vida. Clyde Bedell10 disse-me que havia um breve proesso de sele�~aoonsistindo de uma entrevista om o Dr. Sadler, e que as primeiras sess~oes eram bastante informais.Mais tarde, �a medida que os Doumentos de Urantia eram lidos, os enontros podem ter-se tornadoum boado tediosos. A troa de membros do F�orum era grande, e durante o seu per��odo de existênia,um total de 486 membros tinham ido e vindo. O enontro �nal do F�orum omo tal, teve lugar em31 de maio de 194211. Numa entrevista de 1983, Clyde Bedell falou daqueles primeiros dias. O Ano9HISTORY OF THE URANTIA MOVEMENT TWO [Hist�oria do Movimento de urantia Dois℄ - [ompilada porum partiipante da Comiss~ao de Contato℄. Sem data, p�agina 7.10Tornei-me assoiado om Clyde Bedell em 1968, quando ele vivia em Santa B�arbara. Naquela �epoa, Clyde tinha�ado onheido omo um dos grandes peritos em propaganda varejista de todos os tempos. Ele esreveu um livrosobre propaganda varejista por volta de 1930, que foi usado omo livro de texto em esolas seund�arias. Nosso interesseomum era a propaganda. Como delarado antes, Clyde deu-me meu primeiro Urantia Book, uma edi�~ao original de1955.11HISTORY OF THE URANTIA MOVEMENT ONE [Hist�oria do Movimento de Urantia Um℄, \por um grupode Pioneiros, assistidos por Membros da Comiss~ao de Contato, 1960", p�agina 5-6. O F�orum dava assento a aproxi-madamente inquenta pessoas, e isso indiaria um fator de mudan�a de dez, sobre os aproximadamente vinte anosde funionamento. Noutras palavras, embora uns pouos intr�epidos omo Clyde Bedell mantivessem o intervalo, omembro m�edio do F�orum demorava apenas dois anos.NOTA SOBRE AS HIST�ORIAS: [Veja a apresenta�~ao nas quatro pr�oximas p�aginas℄. Eu estou usando duas dife-rentes \hist�orias" do Movimento de Urantia para algumas informa�~oes espe���as. Para lareza, eu as identi�o omoHist�oria Um e Hist�oria Dois.A Hist�oria Um �e uma urta narrativa hist�oria de 14 p�aginas. A apa desse doumento delara que ele foi esritopor um \Grupo de Pioneiros Urantianos, assistidos por Membros da Comiss~ao de Contato, em 1960." Uma �opiadesse doumento, om a palavra \Sadler" esrita atrav�es da apa, foi-me dado pelo Dr. Sprunger. Cont�em india�~oesde edi�~ao e anota�~oes que provavelmente foram esritas pelo Dr. Sadler.A Hist�oria Dois foi elaborada por um ou dois indiv��duos anônimos e foi submetida a uma Corte em 1994, emproedimento da Urantia Foundation durante um lit��gio de opyright ontra Kristen Maahera. Embora a UrantiaFoundation e outros ontinuem a se referir a este doumento omo \esrito pelo Dr. Sadler", quase ertamente isson~ao oorreu. Depois de um exame uidadoso, o doumento de 30 p�aginas paree ser a \hist�oria" inompleta, h�amuito perdida, de Emma Louise Christensen. Sabia-se que essa hist�oria existia, mas n~ao pôde ser enontrada depoisda morte dela em 1982. \Christy", omo ela era onheida, aparentemente usou a Hist�oria Um omo guia, inseriu27



era 1924. Clyde tinha 26 anos de idade. Ele tinha apenas aabado de voltar para Chiago:\Eu vi Lister Atwood . . . Eu jantei domingo em sua asa . . . Ele perguntou-me se eu gostaria deir a um enontro de F�orum na asa de um eminente psiquiatra de Chiago. Fiz algumas pouasperguntas, e ele disse: `Bem, Sadler �e um orador fant�astio; fala sobre toda esp�eie de oisas. Asdisuss~oes podem ir em qualquer dire�~ao. Mas ele �e um homem fasinante, interessante, brilhante.'. . . Assim, naquele primeiro domingo eu jantei na asa de Lister e n�os fomos para o F�orum de Sadler,no Diversey, 533. Foi extremamente interessante. N~ao tenho id�eia agora aera do que se tratou, oudo que ele falou, . . . "Clyde prossegue para dizer que ele pediu permiss~ao ao Dr. Sadler para onvidar uma mulher paraassistir a uma sess~ao. Ele trouxe sua futura esposa, Florene Evans, para o pr�oximo enontro.\Devo menionar, inidentalmente, o fato de que pouo depois que eu me juntei ao F�orum, ListerAtwood estava ansado do F�orum . . . Houve uma ompleta virada. N~ao havia limites sobre oque poderia ser disutido. Penso que muitas pessoas do F�orum iniial sentiram, anos mais tarde,que a ele tinham sido levados pelas irunstânias. Se �e esse o aso, o que oorreu antes que osdoumentos ome�assem a vir . . . n~ao era uma parte das irunstânias. �E uma oisa estranha,mas . . .muitas oisas que pensamos hoje que dev��amos ter lembrado, n~ao lembramos . . . Em queano os doumentos ome�aram a apareer? N~ao sei. Se tiv�essemos sabido que uma oisa talomo uma revela�~ao para toda uma �epoa estava a aminho, ter��amos mantido di�arios . . . "12�A medida que o F�orum ome�ou a disutir v�arios assuntos, o Dr Sadler foi ontinuando seus es-for�os para desobrir a fonte das enigm�atias manifesta�~oes noturnas do sujeito adormeido. Ele e suaesposa tinham ome�ado a elaborar previamente v�arias perguntas aera do universo, expressando-asquando surgia a oportunidade.Sadler deidiu privadamente desenvolver uma s�erie de perguntas espeialmente dif��eis, omo umteste. Ele memorizou inquenta e duas perguntas espe���as (O Dr. Sadler se fazia notar por teruma mem�oria fotogr�a�a not�avel) para ver se esses assim-hamados \visitantes estudantes" podiamaveriguar o que estava em sua mente. Deve-se notar, de aordo om o Dr. Sprunger, que Sadler n~aoareditava que telepatia mental fosse poss��vel.Pouo depois, numa das se�~oes noturnas om o sujeito, o Dr. Sadler e a Dra. Lena enontraramuma \personalidade eletrizante" que prolamou ser de um planeta distante. Ele exitou enormementeos m�edios por seus oment�arios. Quando essa personalidade pareia estar para partir, o Dr. Sadlerdesa�ou-o dizendo: \Como pode voê provar que �e quem diz ser?" A entidade respondeu: \N~aoposso provar - mas voê n~ao pode provar que eu n~ao sou." Em seguida deixou o m�edio atordoadoom esta observa�~ao: \Contudo, aabo de reeber permiss~ao para responder a quarenta e seis dasinquenta e duas perguntas que voê tem mantido em sua mente."Surpreendida, Lena disse bem alto: \Ora Will, voê n~ao tem uma tal lista de perguntas, tem?"O Dr. Sadler foi for�ado a admitir, \Tenho sim, Lena, e inquenta e duas �e n�umero exato."A surpreendente personalidade passou ent~ao a responder, omo prometido, as quarenta e seisalgumas pouas p�aginas de autoria do Dr. Sadler mas jamais publiadas, e aresentou suas pr�oprias observa�~oes. Odoumento Hist�oria Dois, omo foi submetido �a Corte, n~ao tinha apas, mas ome�ava om o que era a \p�agina 2" daHist�oria Um. As p�aginas foram obviamente renumeradas, tendo em alguns asos dois n�umeros de p�agina onitantes.A Hist�oria Dois �e um h��brido que �e obviamente o produto de um esritor e editor inexperiente. O Dr. Sadler era umesritor onsumado. H�a deselegantes mudan�as da segunda para a tereira pessoa, e longas passagens fazem referêniaao Dr. Sadler na tereira pessoa. Num lugar (p�agina 7) o esritor inseriu um oment�ario: \O m�edio ontinua suanarrativa:" O Dr. Sadler jamais esreveu aera de si mesmo dessa forma. A informa�~ao da Hist�oria Dois �e �util,mas deve ser enarada om alguma preau�~ao e avaliada em onfronto om outra informa�~ao. Uma �opia do originalsubmetido �a Corte foi-me forneida por Kristen Maahera.12AN INTERVIEW WITH CLYDE BEDELL [Uma Entrevista om Clyde Bedell℄, onduzida por B�arbara Kulieke,Grupo de Estudo Herald, dezembro de 1992, p�agina 12. 28



perguntas aeit�aveis13. Depois ele aresentou uma aguda admoesta�~ao:\Se voê soubesse om quem est�a em ontato, n~ao me faria perguntas t~ao triviais. Voê faria emvez disso perguntas que pudessem dar lugar a respostas de valor supremo para a ra�a humana14."3.4 A omiss~ao de ontatoAo tempo em que a observa�~ao aima foi feita (provavelmente no �m de 1924) podemos estar razo-avelmente seguros de que o grupo que haveria de tornar-se a Comiss~ao de Contato onsistia de Dr.Sadler, que estava ent~ao om 48 anos, Dra. Lena (48), a irm~a de Lena, Anna Bell Kellogg (49) eo marido dela, Wilfred Custer Kellogg (50). Emma Louise Christensen (36) tinha se tornado omoque um novo membro, uma vez que fora \adotada" omo um membro da fam��lia pelos Sadler emdezembro de 192315. Bill Sadler Jr. n~ao esteve na sess~ao da \personalidade eletrizante", desritaaima, e relatou seu onheimento a respeito, por \ouvir dizer"16 Clyde Bedell meniona, na entre-vista de 1983, que os Kellogg tinham uma �lha que pode ter \muito raramente" assistido a algumasdas se�~oes do sujeito adormeido. Ele tamb�em tinha uma vaga lembran�a de outro m�edio que podeter assistido oasionalmente nos primeiros dias. O historiador Urantiano Mark Kulieke identi�a om�edio omo possivelmente Meyer Solomon. (O Dr. Solomon esreveu uma \Introdu�~ao do Neuro-logista" para \A Mente em Desordem" em 1929, p�agina xiii - xv. Ele era um professor na Esola deMediina da Northwestern University).Podemos razoavelmente admitir que foi preservada a primeira atitude de Bill Sadler Jr. omrela�~ao �a Revela�~ao. O Dr. Sadler esreveu no ome�o de 1958:\Quando meu �lho voltou para asa de uma lien�a de uma Unidade Militar da Marinha paraler os Doumentos de Urantia, a primeira pergunta que ele me fez foi: `Pai, h�a algu�em ganhandodinheiro om isso?' Eu respondi: `N~ao, �lho, mas h�a um bom n�umero de pessoas que est~aogastando dinheiro nisso' "17Eventualmente Bill Sadler Jr. tornou-se um dediado membro da Comiss~ao de Contato, umestudante dos Doumentos, e talvez o primeiro Urantiano �l�osofo. A omposi�~ao �nal da Comiss~aode Contato que viu o projeto em sua fase de onlus~ao18 onsistia de seis membros: Os Drs. Williame Lena Sadler, Wilfred e Anna Bell Kellogg, Emma Christensen (ou Christy) e Bil Sadler Jr.Quem quer que estivesse presente quando a dram�atia delara�~ao do visitante elestial foi feita,somos informados de que ela foi onsiderada omo um desa�o tanto quanto uma ensura. Na noiteda not�avel admoesta�~ao, diz-se que o Dr. Sadler mais tarde observou:13HOW TO KNOW WHAT TO BELIEVE, de Harold Sherman, Fawett, Nova York, 1976, p�agina 65. Meredith,assim omo eu, lembramos separadamente de ter ouvido ao longo do aminho, a hist�oria das perguntas memorizadasdo Dr. Sadler14HISTORY OF THE URANTIA MOVEMENT TWO - [ompilada por um membro de Comiss~ao de Contato, semdata℄ p�agina 5.15URANTIA BROTHERHOOD BULLETIN, Edi�~ao Comemorativa Espeial, Primavera, 1982, p�agina 1.16Bill Sadler Jr. desreve o enontro om a \personalidade eletrizante" numa �ta feita na Cidade de Oklahoma,datada de 18 de fevereiro de 1962. Contudo, ele delara na mesma �ta que inidentes entre 1924 e 1928 que ele relatar�ana mesma �ta provêm de \ouvir dizer".17CONSIDERATION OF SOME CRITICISMS OF THE URANTIA BOOK [Exame de Algumas Cr��tias do Livrode Urantia℄, por William S. Sadler, doumento produzido em 1958, p�agina 19. H�a testemunho plaus��vel mas n~aoveri�ado de que Lena usou suas liga�~oes om a Cruz Vermelha Ameriana para obter edo a dispensa de Bill SadlerJr. da Unidade Militar da Marinha. Aredita-se que ela queria que ele se tornasse envolvido na Revela�~ao. A data deseu afastamento da Marinha e sua leitura dos Doumentos (que estavam dispon��veis na �epoa) n~ao foi forneida nareferênia do Dr. Sadler.18A Dra. Lena Sadler n~ao deu �a Comiss~ao essa omposi�~ao para a publia�~ao do livro. Ela morreu a 1 de agosto de1939, om a idade de 64. 29



\Agora eles o pediram. Vamos fazer perguntas que nenhum ser humano pode responder19."O palo estava montado. Logo depois, numa das reuni~oes do F�orum, uma pergunta oasional deum membro ao Dr. Sadler poria em movimento uma nova adeia de eventos, e a natureza asual dosh�as informais dos domingos mudaria nitidamente. O F�orum se tornaria atra��do para seu pr�oprioenontro om o destino.

19HISTORY OF THE URANTIA MOVEMENT TWO - [Compilado por um Membro da Comiss~ao de Contato, semdata℄ p�agina 5. Tamb�em na �ta datada da Cidade de Oakjahoma, em 18 de fevereiro de 1962, Bill Sadler Jr. atribui aseu pai a observa�~ao: \Agora eles o pediram. Vamos dar a eles perguntas que nenhum ser humano pode responder."30



Cap��tulo 4A \Materializa�~ao" dos PrimeirosDoumentos de UrantiaPouo antes do enontro om a personalidade \eletrizante" que falou atrav�es do sujeito adormeidoe prolamou ser de outro mundo, o Dr. Sadler preparou para entregar ao F�orum uma s�erie deonferênias sobre \Higiene Mental". Assim que ele se postou por tr�as da estante de leitura na tardede s�abado, um partiipante perguntou se o M�edio tinha qualquer informa�~ao sobre um ps��quio quetinha anuniado no jornal e estava atuando na oasi~ao no entro de Chiago. O Dr. Sadler respondeuque n~ao, e aresentou:\Com uma ou duas exe�~oes, todos os fenômenos ps��quios que investiguei aabaram se re-velando fraudes onsientes ou inonsientes. Alguns eram fraudes deliberadas, outros eramaqueles asos peuliares nos quais os atuantes eram v��tima das deep�~oes de suas pr�oprias men-tes subonsientes1."Outro membro do grupo falou:\O que eram as exe�~oes? Doutor, se voê enontrou asos que foi inapaz de resolver, isso seriainteressante. Conte-nos mais aera deles."\H�a um aso peuliar que ainda n~ao fui apaz de resolver", respondeu o m�edio. \Estou tra-balhando nele, no momento." O Dr. Sadler pediu em seguida que a Dra. Lena pegasse algumasnotas que ela tinha tomado durante uma reente se�~ao om o sujeito. Deve-se salientar que n~aohavia segredo ligado om o aso naquele momento (al�em do respeito pro�ssional pela anonimidadedo sujeito). Os Doumentos de Urantia n~ao tinham ome�ado a apareer2.A Dra. Lena ome�ou a ler as notas reentes para um grupo fasinado. O Dr. Sadler fez umoment�ario aera da rea�~ao energ�etia da assembl�eia:\O grupo manifestou um tal interesse no aso que jamais me foi poss��vel, indo de lugar emlugar, dar as onferênias sobre sa�ude mental que eu planejara."A reuni~ao ome�ou a foar os debates informais nos fenômenos ps��quios. Essas disuss~oes pros-seguiram por v�arias semanas, estavam ainda em progresso quando os Sadler reeberam o momentoso1HIST�ORIA DO MOVIMENTO DE URANTIA DOIS - [Compilada por um membro da Comiss~ao de Contato,sem data℄ p�agina 7.2IBID., p�agina 7. 31



desa�o da \personalidade eletrizante". o alegado ser elestial que os admoestou a fazer perguntasmais signi�ativas3.Dr. Sadler optou por falar ao F�orum sobre a provoa�~ao robusta anterior, que ele e Dr. Lenareeberam das m~aos do pretenso visitante elestial. Ele sugeriu que os membros poderiam aju-dar �a formular as quest~oes mais dif��eis sobre as quais onseguiriam pensar e trazê-las de volta nopr�oximo Domingo. Os membros onordaram, e na disuss~ao que imediatamente se seguiu foi dei-dido ome�ar om quest~oes sobre a origem do osmos, Deidade, ria�~ao, e outros assuntos muito al�emdo onheimento da humanidade no presente dia. No domingo seguinte entenas de quest~oes foramtrazidas. Demorou v�arios dias para ordenar e lassi�ar estas quest~oes, e desartar dupliatas4.Foi portanto, em dezembro de 1924, que os Sadler �aram preparados para apresentar um for-mid�avel n�umero de perguntas em resposta ao ostensivo desa�o elestial. Eles mantiveram essasperguntas prontas para a pr�oxima sess~ao om o sujeito adormeido, esperando uma oportunidade de\invoar o blefe" das alegadas inteligênias superiores. O Dr. Sadler sentiu que ele estava sobrear-regado om 181 perguntas esritas de erta profundidade5. A primeira dessas perguntas era: \H�arealmente um Deus? E, se h�a, om que se paree Ele6?" Contudo, semanas se passavam, e nadaaonteia. Ent~ao, �as seis de uma manh~a, o telefone toou. Era a esposa do sujeito adormeido.\Por favor venha aqui depressa!" disse ela.\Que aonteeu?" perguntou o Dr. Sadler. \Ele est�a no estado adormeido?"\Ele est�a adormeido, sim. Mas n~ao se trata disso", disse ela. \Por favor, venha aqui depressa!"Os Sadler \se vestiram omo bombeiros volunt�arios" e orreram para a residênia. Quando he-garam, estavam sem fôlego e heios de uriosidade7.A esposa do sujeito os onduziu para uma esrivaninha no est�udio. Pegou um volumoso manusritoesrito a m~ao e entregou-o ao Dr. Sadler. \De onde veio isto?" perguntou Sadler.\Eu n~ao sei", disse a distra��da senhora. \Ele produziu em seu sono ru��dos estranhos que meaordaram. Ent~ao eu desobri isso sobre a esrivaninha."\Ele esteve fora do leito?" perguntou o Dr. Sadler.\N~ao que eu saiba. N~ao vejo omo ele poderia ter sa��do do leito sem me aordar. E ele ainda est�aadormeido. N~ao sei omo ele poderia ter feito isso."Os Sadler ome�aram a examinar as era de 500 p�aginas de apertado texto esrito a m~ao8. Omanusrito pareia estar se endere�ando �as 181 perguntas que os Sadler tinham obtido do F�orum!Os espantados Sadler entraram no quarto de dormir. O sujeito estava num sono normal desta vez, eaordou failmente.\Sabe voê o que esteve fazendo em seu sono?" perguntou o Dr. Sadler.\Eu nada estive fazendo", repliou o sujeito.\Ah, sim, voê esteve. Voê n~ao esreveu isto?" perguntou Sadler.3IBID., p�agina 7.4IBID., p�agina 8.5The PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION [Plano para a Revela�~ao do Livro de Urantia℄ porCarolyn B. Kendal , Doumento distribu��do a 18 de janeiro de 1996, p�agina 1. Ms. Kendall �e a �lha do Membro doF�orum Clarene N. Bowman, e foi empregada omo uma reepionista �a idade de 19 pelo Dr. Sadler, e trabalhou de1952 a 1954 e em 1957. Ela oupou muitos argos na Irmandade Urantia. Seu marido, Thomas A. Kendall foi umurador da Funda�~ao Urantia no per��odo1963-1983, e seu Presidente em 1973-1983.6Meredith J. Sprunger, revela�~ao pessoal. Ele disse-me que o Dr. Sadler revelou-lhe essa informa�~ao.7\HOW TO KNOW WHAT TO BELIEVE [Como Saber o Que Areditar℄", por Harold Sherman, Fawett, NovaYork, 1976, p�agina 66-67.8IBID., p�agina 67. Sherman d�a o n�umero de p�aginas do manusrito omo 472.32



\N~ao. Eu nada esrevi9."O Dr. Sadler ligou para seu esrit�orio e pediu a Christy para trazer imediatamente um aparelhoque ele usava para medir fadiga musular. Ele raioinou que se o sujeito tivesse realmente esritoo doumento �a noite, seu bra�o mostraria evidênia de exaust~ao. Mas quando Christy surgiu e oavalheiro foi testado, n~ao houve evidênia de fadiga. Os Sadler obtiveram permiss~ao do sujeito e desua esposa para remover o manusrito e mandar datilografar suas p�aginas.4.1 O manusrito surpreendenteDeve ser notado que os aonteimentos tinham tomado uma dire�~ao diferente. O que aonteera eranotavelmente diferente das primeiras sess~oes om o sujeito \falando" e a Dra. Lena tomando notas.Embora o que tinha oorrido tivesse abalado ainda mais a objetividade ient���a do Dr. Sadler, elepermaneeu onvito de que devia haver uma explia�~ao plaus��vel para o que tinha transpirado. N~aoobstante, ele estava perdendo terreno e n~ao era um homem aostumado a ser totalmente onfundido.Ele tinha um aso que, de in��io, pareera ser fala autom�atia omum, mas que havia desa�adoa an�alise tradiional. Agora, ele estava onfrontando o que singelamente pareia ser �a primeiravista uma vergonhosa esrita autom�atia. Mas a an�alise destes novos fenômenos era ainda maisproblem�atia do que as sess~oes do in��io.Al�em de omo era entendida a lista de perguntas do F�orum, em primeiro lugar, e o prodigiosoonte�udo do manusrito, havia outros problemas. O Dr. Sadler estimava que, para produzir o dou-mento, seriam neess�arias de sete a oito horas de esrita de um indiv��duo normal a toda veloidade.Mas o onte�udo do material era t~ao profundo e inteligente que o Dr. Sadler duvidava que algu�emtivesse a apaidade de produzir o material t~ao rapidamente10.Os m�edios tinham que enfrentar outra possibilidade: que o material pudesse ter sido preparadoao longo de um per��odo de semanas ou meses, e todo o epis�odio pudesse ser uma misti�a�~ao.Como ientistas, os pr�oximos passos �obvios para os Sadler era enontrar peritos em aligra�a paraveri�ar se o manusrito fora esrito pelo sujeito. Se �asse provado que esse era o aso, n~ao podiahaver alternativa ient���a exeto onluir que o manusrito ou era o produto de esrita autom�atiainonsiente ou era uma fabria�~ao deliberada, independentemente do testemunho aparentementesinero do sujeito e de sua esposa.Foram empregados v�arios peritos em aligra�a e todos onordaram que o material n~ao estava naaligra�a do sujeito adormeido. Muitos anos mais tarde, em Culver, Indiana, Meredith Sprungerteve uma onversa�~ao om Clara Stahl, uma CPA [Contadora P�ublia Diplomada℄ e membro de suaongrega�~ao. Clara disse a ele que anos antes, quando ela estava trabalhando em Chiago, ela foiter om os Sadler para tratamento m�edio. Foi onvidada para assistir ao F�orum, o que ela fez. Elareordava que peritos em aligra�a tinham determinado que os Doumentos n~ao estavam na aligra�ado sujeito. N~ao foi testado apenas o sujeito, sua esposa tamb�em o foi. A aligra�a foi determinadaomo sendo de origem desonheida11.Mark Kulieke esreve na p�agina nove de \O Nasimento de Uma Revela�~ao":\Embora, em The Mind at Mishief, o Dr. Sadler se re�ra a mensagens esritas do ontatoindividual, peritos em aligra�a atestaram que o material esrito n~ao apresentava a aligra�a9IBID.10\HOW TO KNOW WHAT TO BELIEVE [Como Saber o Que Areditar℄", por Harold Sherman, Fawett, NovaYork, 1976, p�agina 66-67. Sherman d�a o n�umero de p�aginas do manusrito omo 472.11THE HISTORICITY OF THE URANTIA BOOK [A Historiidade do Livro de Urantia℄ por Meredith J. Sprunger,p�agina 5. O Dr. Sprunger revelou isso tamb�em numa entrevista de v��deo om o autor, gravado por Eri Cosh, o DiretorGeral das Paradigm Produtions, Phoenix, AZ. 33



do sujeito humano ou daqueles �a sua volta. O grupo de ontato espeulou sobre a possibilidadede que a esrita fosse a de um intermedi�ario seund�ario."Podemos razoavelmente aptar a raz~ao pela qual o \grupo de ontato" tenha espeulado que um\intermedi�ario seund�ario" pode ter feito o trabalho f��sio da esrita dos Doumentos. Na Hist�oriaDois, p�agina quatro, somos informados de que as mais exaustivas observa�~oes, investiga�~oes, e esfor�osda Comiss~ao de Contato \falharam inteiramente em revelar a t�enia de reduzir as mensagens �aesrita".4.2 A quest~ao da aligra�aNem todos os historiadores Urantianos onordar~ao om a a�rmativa de que a aligra�a do textooriginal era de origem desonheida. Conquanto geralmente areditando na autentiidade da Re-vela�~ao, alguns n~ao obstante rêem que o texto dos Doumentos de Urantia foi esrito na aligra�ado sujeito. Contudo, �e importante notar que virtualmente todos onordam que o sujeito nunafoi visto esrevendo o texto de qualquer mensagem, e aproximadamente todos onordam que elerealmente n~ao o fazia. Talvez o mais forte argumento em favor de a aligra�a ser do sujeito sejabaseada numa �ta de Oklahoma de Bill Sadler Jr., datada de 18 de fevereiro de 1962, na qual eleresponde �a pergunta de se o texto foi esrito a l�apis:\Tudo esrito a l�apis, sim. Tudo esrito na aligra�a desse indiv��duo, que pesarosamente ob-servou: `Se eles alguma vez quiserem saar ontra a minha onta ban�aria, eu . . . eu estaria emapuros porque o bano pagar�a mediante aquela assinatura'."N~ao �e laro o que signi�a a express~ao \aquela assinatura". Seria absurdo que os Intermedi�arios,om a preoupa�~ao pela anonimidade dele, assinassem no texto o nome do sujeito adormeido! Al�emdisso, embora os oment�arios pare�am quase de�nitivos, eles deviam ser onsiderados em onex~aoom as primeiras observa�~oes de Bill Sadler na mesma �ta, que estabelee o fato de que ningu�emjamais viu o sujeito esrevendo.\Agora, durante todos esses anos, esse indiv��duo partiular a quem se faz referênia no livro,jamais foi visto esrever um dos Doumentos. E n~ao pensem que n~ao estiv�essemos usandoolhares de detetive. Se ele os esreveu, tudo que posso dizer �e que ele era mais esperto do quetodos n�os. Ele nuna foi observado a esrevê-los."Diz-se que o frequentador do F�orum Herman Shell delarou que eles at�e mesmo seguiram o sujeitoao trabalho num esfor�o de \peg�a-lo" esrevendo o texto. At�e mesmo o r��tio Harold Sherman esreveque o sujeito estava adormeido no leito om sua esposa nas oasi~oes em que se supôs que estivesseesrevendo o material.Como, ent~ao, foram esritos os Doumentos?. Bill Sadler prossegue nessa �ta para propor umanot�avel teoria, que apresentaremos em detalhe no pr�oximo ap��tulo:\Eis a teoria que aeito. Quero que voês visualizem v�arios pontos no espa�o . . . ham�a-los-emosponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Penso que os Doumentos eram ditados ou onebidos,no ponto A. E penso que se pud�essemos ter estado presentes no ponto A quando qualquer umdesses Doumentos estava sendo esrito, absolutamente nada ter��amos visto. No ponto A estavatalvez esse Conselheiro Divino que assina o Doumento Um."34



Bill Sadler faz ent~ao uma digress~ao para disutir problemas na tradu�~ao da l��ngua de Uversa,a Capital do Superuniverso de Orvonton, para a linguagem de Salvington, (nosso universo loal)e �nalmente para o Inglês. Continua, ent~ao, om sua hist�oria de omo os Doumentos de Urantiaforam materializados:\Agora voês teriam algo para ver no ponto B, mas seria muito sem gra�a. Seria um homemadormeido, um sujeito de aparênia omum, simplesmente adormeido, sem nada fazer. Agora,se voê pudesse se trasladar para o ponto C, seria exitante! Voê se lembra do dia da ressur-rei�~ao, quando os soldados viram a pedra rolar para fora, aparentemente por si mesma? O fato�e que aquela pedra estava sendo empurrada . . . por Intermedi�arios Seund�arios, que s~ao seresn~ao orporais que podem lidar om substânias f��sias. No ponto C, penso que voês teriamvisto um fenômeno muito exitante, um l�apis se movendo sobre um papel, sem nenhum meiovis��vel de propuls~ao. Ali foi onde a esrita f��sia se onsumou." [Nota: O ponto \D", antesmenionado, n~ao voltou a ser referido na �ta.℄Dessa forma, a maioria dos eruditos Urantianos onordam que o sujeito n~ao esreveu os Dou-mentos, e muitos onordam que a esrita foi provavelmente feita por um Intermedi�ario Seund�ario.Seguramente os Intermedi�arios podiam ter onseguido o feito de reproduzir a aligra�a do sujeitoadormeido, tivessem eles assim esolhido. Contudo, para que �m? N~ao apenas estaria isso emontradi�~ao om o prop�osito de manter desonheida a identidade do sujeito, mas uma intromiss~aoa esse ponto dentro da mente humana n~ao estaria de aordo om a �loso�a dos Doumentos. OsIntermedi�arios Seund�arios podem penetrar a mente humana om o prop�osito de atingir v�arios grausde ontato om o fragmento de Deus (hamado o Ajustador do Pensamento) que normalmente resideem ada pessoa. (1258 - par. 1) - Os Ajustadores do Pensamento est~ao \bastante s�os em sua esferade atividade na mente mortal." (1190 par. 2) - Finalmente, os Ajustadores do Pensamento tornam asinforma�~oes desses diversos n��veis de seres elestiais \signi�ativas" para as personalidades humanas.(425 - par. 1). Os Doumentos delaram que o Ajustador do Pensamento do sujeito humano foiusado para materializar os Doumentos., mas em parte alguma a�rmam que a mente humana delefoi usada. �E razo�avel onluir que foi exigido o Ajustador do Pensamento de um humano - n~ao umamente humana - para o espeulativo proesso que exploraremos mais profundamente no pr�oximoap��tulo.Dois grupos adiionais de fatores relaionados, mais um prin��pio �los�o�o, ompelem o autor�a onlus~ao de que o texto esrito a m~ao dos Doumentos de Urantia n~ao o foi na aligra�a daPersonalidade de Contato.1. As lembran�as inequ��voas do De. Sprunger do que o Dr. Sadler e Christy disseram, veri�adaspor Clara Stahl, ap�oiam a onlus~ao de que o material n~ao estava na aligra�a do sujeito. Devetamb�em ser lembrado que Bill Sadler Jr. tinha 16 anos de idade �a �epoa do apareimento doprimeiro manusrito, onforme doumentado no Cap��tulo Três. Isso foi mais ou menos na �epoa emque ele se alistou na Marinha (por meio de mentir quanto �a idade). Ele n~ao ome�aria de fato a ler osDoumentos de Urantia sen~ao mais tarde, quando estava em asa, de lien�a da Marinha, onformedoumentado antes. Ele n~ao poderia ter ome�ado um estudo intenso dos Doumentos at�e que seualistamento estivesse onlu��do em 1928, quando ele estava om 20 anos de idade. �E muito prov�avelque o teste da aligra�a tenha tido lugar bastante edo no proesso, enquanto Bill Sadler estavaausente. Embora ele possa ter assistido a algumas das primeiras sess~oes envolvendo a personalidadede ontato, seu interesse e aten�~ao objetiva �a �epoa pode estar aberta a d�uvida razo�avel. Finalmente,em e-mail de 8 de novembro de 1999 a mim dirigido, o Dr. Sprunger delara:\Bill Sadler disse-me que a melhor onjetura que ele e seu pai tinham aera de quem fez aaligra�a produzindo o texto original era que um Intermedi�ario Seund�ario fez o manusrito."Esta delara�~ao, em meu julgamento, atende �as premissas aeitas melhor do que a ontradit�oriadelara�~ao de Bill Sadler na �ta de �audio. 35



2. O Dr. William Sadler era um onheido perito em fenômenos ps��quios. Ele delarou omfrequênia que ele e outros peritos tinham malogrado quanto a saber omo os Doumentos forammaterializados. Tivessem os Doumentos sido feitos na aligra�a da Personalidade de Contato, issoteria onstitu��do �a primeira vista, evidênia onvinente, para qualquer ientista, de que o materialtinha sido produzido mediante esrita autom�atia. Se qualquer dos textos dos Doumentos tivessesido falado, ele teria sido de forma auto-evidente o produto de fala autom�atia. O m�edio delarouategoriamente que nenhuma forma onheida de esrita ou fala autom�atia, ou outros m�etodosps��quios, foram jamais empregados para produzir qualquer parte dos textos dos Doumentos deUrantia, onforme doumentado antes neste livro. A Dra. Lena Sadler estava provavelmente deaordo om estas asser�~oes, e estava persuadida da autentiidade dos Doumentos muito antes doseu marido.3. O prin��pio �los�o�o da Navalha de Okham pode ser apliado. Confrontado om an�alisesonitantes de um onjunto de premissas sobre as quais houve aordo, esolha-se, tudo mais sendoigual, a alternativa menos ompliada.4.3 Porque o tema da aligra�a �e importanteEssas preoupa�~oes sobre aligra�a pareem irrelevantes para muitas pessoas. O Dr. Sprunger nunase ansa de dizer que �e a mensagem dos Doumentos o que �e importante, e a Revela�~ao n~ao ser�aestabeleida em nossa ultura at�e que muitas pessoas reonhe�am sua qualidade sem igual.Contudo, esta hist�oria �e preparada primariamente para dar aos leitores uma oportunidade detomar deis~oes informadas, quando pesando os v�arios debates e assuntos n~ao resolvidos que giramem torno da origem dos Doumentos de Urantia. Nos mundos mais eslareidos, n�os n~ao preisamosde uma nova hist�oria para fazê-lo. Certamente, nenhum destino espiritual individual depender�ade se eles areditam ou n~ao que os Doumentos foram originalmente materializados em aligra�ade origem desonheida. Ningu�em aeitar�a subitamente os Doumentos de Urantia baseado nadata e nas irunstânias exatas sob as quais o Dr. Sadler enontrou o sujeito adormeido. Porque ent~ao tentar estabeleer para os novos e futuros leitores tantos fatos e suposi�~oes razo�aveisquanto poss��vel? Porque ser�a virtualmente imposs��vel estabeleer, para as futuras gera�~oes, o fatode que os Doumentos de Urantia n~ao eram simplesmente um produto de esrita autom�atia - outrotrabalho analizado { se for passivamente onsiderado que eles estavam de fato na aligra�a do sujeitoadormeido.N�os estamos numa busa metiulosa pela verdade porque h�a aqueles que, porque desejam denegrirou ontrolar os Doumentos, est~ao apresentando energiamente apenas um lado do assunto. No asoda aligra�a, na p�agina 67 de \How to KnowWhat to Believe", Harold Sherman faz quatro referêniasdentro de em palavras, ou algo pareido, que delaram que o doumento produzido naquela noiteh�a muito tempo, estava na aligra�a do sujeito. Ainda assim, em sua pr�opria narrativa, Shermanoloa virtualmente o sujeito no leito, dormindo om sua esposa, quando o doumento era esrito.Este paradoxo pode ser expliado pelo desejo aparente de Sherman, de lassi�ar for�adamente aRevela�~ao de Urantia omo um fenômeno ps��quio omum de esrita autom�atia. Ele era muitodesfavor�avel �a rejei�~ao geral de fenômenos \ps��quios" dos Doumentos de Urantia, espeialmenteaqueles de omunia�~ao om os mortos e reenarna�~ao. O teorema da aligra�a de Sherman foiaproveitado por Martin Gardner e outros para ajudar a apoiar seus ataques sobre a �delidade dosDoumentos de Urantia, e para estabeleer que eles foram produzidos por atividades \ps��quias"omuns, e tinham autoria humana.Se n�os que pensamos de forma diferente �amos sileniosos, isso diminui a oportunidade de osleitores fazerem avalia�~oes informadas. Eu vim a areditar na Revela�~ao muito antes de desobrirmuitas oisas sobre suas origens, omo fez a maioria da segunda gera�~ao de leitores. Leitores fu-36



turos, quer pre�ramos assim quer n~ao, podem olher informa�~oes das origens antes que tenhamoportunidade de ponderar a mensagem. Dev��amos esfor�ar-nos para ver se o leitor tem informa�~aobastante para estabeleer onlus~oes informadas. Dev��amos tamb�em aspirar a uma qualidade depensamento anal��tio aera dessas quest~oes que seja onsistente om a �loso�a dos Doumentos deUrantia. No pr�oximo ap��tulo examinaremos o que exatamente dizem os pr�oprios Doumentos sobrea materializa�~ao da Revela�~ao.4.4 Os primeiros doumentos s~ao lidos no f�orumOs Drs. William e Lena Sadler trouxeram o imenso manusrito datilografado para a reuni~ao doF�orum de 18 de janeiro de 192512. O M�edio anuniou, para os membros, que suas quest~oes tinhamsido respondidas om surpreendente detalhe, e leu a primeira se�~ao ou \Doumento", para o grupo.Muito mais tarde depois da reuni~ao, os membros deixaram o edif��io da Diversey Parkway, 533, paraseguirem para suas asas. Paree duvidoso que muitos deles tenham ompreendido a importânia doque tinha realmente aonteido naquela noite de janeiro em Chiago. Clyde Bedell, que se tornouum Urantiano t~ao �rme quanto qualquer um dos que j�a viveram, n~ao podia sequer reordar quandoa primeira leitura dos Doumentos tivera lugar. E ele disse que, pelo que ele sabia, ningu�em tinhanaquela oasi~ao qualquer no�~ao de que eles estavam envolvidos numa revela�~ao para toda uma �epoa.4.5 O proesso do f�orumNas semanas seguintes, desenvolveu-se no F�orum o ostume de ler uma se�~ao do manusrito e extrairperguntas dos partiipantes. O sal~ao do F�orum, na residênia de Sadler ontinha era de inquentaadeiras dobradi�as. �As vezes, frequentadores do F�orum oupavam todas as adeiras e transportavampara o orredor adjaente. O Dr. Sadler (ou, mais tarde, Bill Sadler Jr.) leria um Doumento.Membros do F�orum submeteriam, ent~ao, perguntas na forma esrita, que eram oletadas num aqu�arioou numa esta e oloadas sobre uma mesa a um lado do sal~ao. Essas perguntas seriam sorteadas,as dupliatas eliminadas, e as relevantes reunidas numa p�agina ou duas. N~ao �e exatamente laroomo eram elas submetidas aos Reveladores. Helen Carlson, que esteve no F�orum de 1935 em diante,desreveu o proesso de perguntas e respostas aima. Ela disse que pensava que as perguntas eramem seguida oloadas num ponto espe���o, mas ela nuna foi apaz de desobrir onde esse pontopoderia estar13.O F�orum era usado da maneira que \grupos de foaliza�~ao" s~ao usados no marketing omerialpara estudar as rea�~oes gerais dos onsumidores a produtos ou ampanhas de an�unios. O grandemovimento de pessoas no F�orum n~ao era assim t~ao signi�ante, desde que, na m�edia, um membrodo F�orum demorava apenas dois anos. Aparentemente, aquilo em que os Reveladores estavam inte-ressados era a rea�~ao humana geral e a ompreens~ao do material que estava sendo apresentado. Pelamonitora�~ao e avalia�~ao das rea�~oes �a leitura dos Doumentos, os invis��veis Reveladores expandiame refaziam o material. Esse proesso formava gradualmente um manusrito maior, revisado e a�nadoom as rea�~oes, a ompreens~ao e as novas perguntas dos membros do F�orum. O arranjo iniial erabastante informal e ontinuou por aproximadamente oito meses, depois que o primeiro doumentofoi lido para o F�orum. Naquela oasi~ao o Dr. Sadler anuniou para os membros que a Comiss~ao deContato tinha sido instru��da para fazer do F�orum um grupo fehado.12The PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION [Plano para a Revela�~ao do Livro de Urantia℄ porCarolyn B. Kendal , Doumento distribu��do a 18 de janeiro de 1996, p�agina 1.13Depoimento juramentado de Helen Carlson, Chiago, 29 de junho de 1994.37



4.6 O f�orum se torna o�ialOs membros foram informados de que seria exigido deles que assinassem um voto de segredo. Emsetembro de 1925, trinta indiv��duos onordaram em assinar esse voto e o F�orum tornou-se o�ial-mente um grupo fehado. Uma vez que o movimento ontinuou a ser um problema, novos membrospoderiam ser aeitos, mas somente depois de serem \entrevistados pelos o�iais e terem assinado omesmo voto que fora assinado pelos Membros Titulares originais":\N�os on�rmamos nosso voto de segredo, renovando-o para n~ao disutir as Revela�~oes de Urantiaou a mat�eria dos seus textos om qualquer pessoa salvo membros ativos do F�orum, e para n~aotomar notas de tais mat�erias, �a medida que fossem lidas ou disutidas nas sess~oes p�ublias, nemfazer �opias ou anota�~oes do que lêssemos pessoalmente14."Contudo, os membros da Comiss~ao de Contato eram os �unios indiv��duos que jamais onheerama identidade do sujeito adormeido. Os membros do F�orum n~ao assistiam �as sess~oes de ontato15. Osmembros do F�orum nuna viram os manusritos originais, que eram guardados num ofre16. Depoisque tinham sido datilografados, disse o Dr. Sadler ao Dr. Sprunger que os manusritos originalmenteesritos desapareiam misteriosamente do ofre. Embora tentasse desobrir a t�enia que estava sendousada, Sadler nuna foi apaz de desobrir omo isso era realizado17. O Dr. Sprunger diz que o Dr.Sadler ontou-lhe que de in��io ele tentou v�arios truques para embara�ar o proesso e possivelmenterevelar um embuste. Sadler uma vez oloou v�arias notas de 10 d�olares entre ertas p�aginas domanusrito antes de oloa-lo no ofre. O manusrito desapareeu e as notas de 10 d�olares �aram.Coloou ele em seguida um manusrito numa aixa de dep�osito subterrânea de um bano, mais segurado que seu pr�oprio ofre. Ele disse que de alguma forma o manusrito desapareeu, e ele foi maistarde admoestado que seria desej�avel que ele desontinuasse seus v�arios \truques".O proesso iniial de perguntas e respostas ontinuou at�e 1929. Sabemos, por ausa do seuoment�ario ontemporâneo em The Mind at Mishief, que o Dr. Sadler ainda abrigava reservasquanto ao proedimento, mas que ele tamb�em onedia que, quanto a analisar o fenômeno que estavatendo lugar, ele estava exatamente onde ome�ara. O proesso de ino anos eventualmente produziu57 Doumentos, e o manusrito datilografado �nal onsistia de 1700 p�aginas18.O �unio ontato envolvido durante o proedimento total, que deveria ontinuar de forma similarpor muitos anos, foi o sujeito adormeido19.O texto ompleto dos Doumentos de Urantia foi materializado em forma manusrita20. Emseguida foi datilografado, onferido, e o doumento manusrito original foi oloado num ofre.(Conforme expliado, esses doumentos originais sempre desapareeram misteriosamente do ofre).A Comiss~ao de Contato n~ao tinha absolutamente nenhuma autoridade editorial. Seus membros14HIST�ORIA DO MOVIMENTO DE URANTIA DOIS - [Compilada por um membro da Comiss~ao de Contato,sem data℄ p�agina 9. A referênia na Hist�oria: \depois de ser entrevistada pelos o�iais" n~ao �e lara. A referênia podeser para a Comiss~ao de Contato, uma vez que n~ao h�a qualquer registro de \o�iais" efetivos. Clyde Bedell me disseque ele foi entrevistado pelo Dr. Sadler.15HIST�ORIA DO MOVIMENTO DE URANTIA DOIS - [Compilada por um membro da Comiss~ao de Contato,sem data℄ p�agina 9.16THE HISTORICITY OF THE URANTIA BOOK [A Historiidade do Livro de Urantia℄ por Meredith J. Sprunger,p�agina 5.17Meredith Sprunger, onversa�~ao telefônia om o autor, a 16 de outubro de1999.18The PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION [Plano para a Revela�~ao do Livro de Urantia℄ porCarolyn B. Kendal , Doumento distribu��do a 18 de janeiro de 1996, p�agina 1.19HIST�ORIA DOMOVIMENTODEURÂNTA UM, \por um grupo de pioneiros Urantianos, assistidos por membrosda Comiss~ao de Contato, 1960", p�agina 6.20THE HISTORICITY OF THE URANTIA BOOK [A Historiidade do Livro de Urantia℄ por Meredith J. Sprunger,p�agina 5. - tamb�em - BIRTH OF A REVELATION [O Nasimento de Uma Revela�~ao℄ por Mark Kulieke, segundaedi�~ao, p�agina 14. Ver tamb�em o Cap��tulo Seis deste livro.38



estavam on�nados aos deveres relativos a ortogra�a, mai�usulas e pontua�~ao. Os Doumentosde Urantia foram publiados em 1955 exatamente omo foram reebidos - no limite da apaidadehumana de fazê-lo. N~ao houve absolutamente intromiss~ao humana quanto a autoria, onte�udo oudisposi�~ao21.Aparentemente desenvolveram-se omunia�~oes verbais informais entre os Reveladores e a Co-miss~ao de Contato, sempre omo um grupo, e sempre na presen�a do sujeito adormeido. Essasomunia�~oes verbais informais om a Comiss~ao de Contato omo um grupo eram provavelmentediretas, e n~ao mais usavam as ordas voais da personalidade de ontato omo um meanismo in-termedi�ario para o interurso22. Como foram realizadas essas novas omunia�~oes �e quest~ao aberta.Contudo, no meu julgamento, tais omunia�~oes verbais n~ao s~ao inonsistentes om os Doumentosde Urantia, em que os Intermedi�arios Seund�arios podem, sob ertas ondi�~oes, afetar a mat�eria,e assim eles podem teoriamente, produzir ondas de som. Essas omunia�~oes s~ao administrativase nada têm a ver om o texto dos Doumentos de Urantia, que por algum meio n~ao inteiramenteompreendido, sempre foram materializados em forma esrita.�E igualmente signi�ativo que as omunia�~oes s�o tivessem lugar sob ertas ondi�~oes. N~ao menosdo que dois membros da Comiss~ao de Contato tinham de estar presentes para que elas oorressem23.Isso �e diferente das assim-hamadas atividades de \analiza�~ao" porque as omunia�~oes verbaisem quest~ao eram aparentemente desinorporadas e eram sempre ouvidas por pelo menos duas partesveri�adoras. Essas veri�a�~oes eliminam a possibilidade de auto-ilus~ao. No assim-hamado proessode \analiza�~ao" supostamente as palavras s~ao, ou \esutadas" por um indiv��duo em partiular, oufaladas por um indiv��duo que alega que elas est~ao vindo de uma entidade autorizada desinorporada.Em qualquer desses asos n~ao h�a possibilidade de orrobora�~ao. Talvez essas observa�~oes indiquempor que o m�etodo de omunia�~ao verbal por meio do uso das ordas voais do sujeito adormeidotenha sido eventualmente abandonado pelos Reveladores. Nesse est�agio do proesso de ontato -(supondo que fosse empregado ontato verbal direto) - talvez os membros da Comiss~ao de Contatopudessem lidar om vozes desinorporadas sem tens~ao indevida. Mesmo assim, essa t�enia pode terlan�ado as sementes para futuros problemas na mente humana de um dos membros da Comiss~ao,omo veremos.21HIST�ORIA DO MOVIMENTO DE URANTIA DOIS - [Compilada por um membro da Comiss~ao de Contato,sem data℄ p�agina 24. Ver tamb�em depoimento por esrito, juramentado, de Meredith J. Sprunger, 24 de outubro de1998, (p�agina 315-320). Tamb�em, num lit��gio de quase uma d�eada, Kristen Maahera arranjou e doumentou for�adostestemunhos juramentados pr�evios de membros da Comiss~ao de Contato e o�iais da Urantia Foundation para apoiarsua ausa. Estes testemunhos estabeleeram legalmente fatos ontestados. Ver Cap��tulo 7, nota 20 para maioresinforma�~oes sobre esses testemunhos.22Meredith Sprunger revelou em entrevistas gravadas que, de um modo ou de outro, a Comiss~ao de Contato teveuma vez permiss~ao de \�ar de ouvido atento" numa elebra�~ao dos Intermedi�arios quando eles reeberam permiss~aopara materializar a Parte IV, A Vida e os Ensinamentos de Jesus. (Ver Cap��tulo Seis, �nal do par. 7). Obviamentea t�enia para fazer isso transendeu o uso do meanismo voal do sujeito adormeido. Bill Sadler Jr. sustentou queuma vez que os pap�eis ome�aram a surgir \n~ao houve muita intera�~ao om o `sujeito adormeido' ". S��tio eletrônioda Fellowship: (arhive/history/h timlin 2.htm, 19 de maio de 1999). Contudo elas podem ter sido reebidas. Christy,depois que se juntou �a Comiss~ao de Contato, evidentemente tomou notas de todos os ontatos verbais administrativosom os reveladores, e provavelmente �e a esten�ografa a que se faz referênia em The Mind at Mishief.23O s��tio eletrônio de The Urantia Book Fellowship revela em seu ronograma que: \Diretrizes estabeleidas pelaComiss~ao reveladora" exigiam que pelo menos dois membros da Comiss~ao de Contato preisavam estar presentesquando quaisquer omunia�~oes verbais estivessem tendo lugar. David Kantor revela que reebeu esta informa�~ao deChristy e Carolyn Kendall. Meredith Sprunger disse-me que todos os ontatos de que ele tinha onheimento tinhampelo menos dois membros da Comiss~ao presentes. O s��tio eletrônio tamb�em revela que os membros da Comiss~aode Contato eram soliitados a \deixar o quarto" se qualquer objeto f��sio preisasse ser movido ou manipulado pelosIntermedi�arios invis��veis. Foi divulgado para a Comiss~ao que testemunhar tais efeitos seria demasiado perturbadorpsiologiamente para os observadores mortais. Devia-se notar que o estabeleimento dessas \diretrizes" assinalavao envolvimento formal da \Comiss~ao Reveladora" invis��vel. At�e esse ponto todos os ontatos tinham sido om In-termedi�arios e \visitantes estudantes". A transmiss~ao real de material de revela�~ao terminou em maio de 1942. AComiss~ao Reveladora elestial foi substitu��da em 1954 por uma \Comiss~ao de Intermedi�arios". Ver Cap��tulo Sete.39



Outras omunia�~oes administrativas, igualmente n~ao relaionadas ao texto, inlu��am mais ins-tru�~oes formais em forma esrita para a Comiss~ao de Contato. Como o texto, essas mensagensesritas eram materializadas de uma forma desonheida. Quase todas as mensagens tinham umareomenda�~ao na �ultima p�agina, em que se lia:\Para ser destru��do pelo fogo n~ao mais tarde do que o apareimento dos Doumentos de Urantiaimpressos." N~ao se sabe que exista nenhum original de qualquer esp�eie24.4.7 Era neess�ario um sujeito adormeido?Os fatos aima razoavelmente de�nidos e doumentados levantam a quest~ao n~ao somente quanto aomo, mas por que o sujeito adormeido foi envolvido nos proedimentos de materializar o texto eas mensagens esritas, uma vez que as evidênias indiam que ele n~ao os esrevia. Al�em disso, porque estava ele aparentemente sempre presente (num estado de sono, profundamente inonsiente)quando tiveram lugar as omunia�~oes verbais de grupo entre a Comiss~ao de Contato e os Inter-medi�arios, uma vez que h�a pelo menos algumas india�~oes de que sua voz n~ao mais estava sendousada? Embora estejamos inertos se os meanismos de sua voz ontinuavam a ser usados paraalgumas omunia�~oes, podemos estar um tanto quanto ertos de que, n~ao obstante o texto dos Do-umentos estivesse onlu��do e as prepara�~oes para a impress~ao do livro estivessem em andamentono ome�o dos anos Quarenta (veja o Cap��tulo nove), a personalidade de ontato esteve presentedurante todas as omunia�~oes, at�e quando a liga�~ao foi o�ialmente interrompida em 1955.O Dr. Sprunger presume que ertas regras ou protoolos elestiais estritos governam o proessopelo qual uma revela�~ao de �epoa pode ser transmitida. Isso �e onsistente om o que os pr�oprios Do-umentos eslareem sobre revela�~oes de �epoa na p�agina 1109. Nessa se�~ao os Doumentos tamb�emnos informam que uma revela�~ao de �epoa �e diferente de uma auto-revela�~ao, ou das revela�~oes pes-soais que s~ao realizadas numa mente humana por um Ajustador do Pensamento sozinho. Revela�~oesde �epoa s~ao \apresentadas pela fun�~ao de algum outro agente, grupo ou personalidade elestial".Na p�agina 1008 somos informados de que os Doumentos de Urantia \diferem de todas as revela�~oespr�evias, pois eles n~ao s~ao a obra de apenas uma personalidade do universo, mas uma apresenta�~aoque tem por origem muitos seres". Podemos razoavelmente supor que o aparentemente dif��il pro-esso pelo qual a materializa�~ao iniial dos Doumentos foi realizada, e os meios pelos quais elesforam editados por seres elestiais, tenha exigido os servi�os do Ajustador do Pensamento de um serhumano. �E poss��vel que o protoolo elestial tenha exigido que o Ajustador do Pensamento de umhumano estivesse presente, mas n~ao temos erteza. De signi�ado m�aximo para personagens elesti-ais no proesso de apresentar uma revela�~ao de �epoa evidentemente est�a o derradeiro bem-estar ea prote�~ao dos seres mortais evoluion�arios do planeta. Por essa raz~ao o proesso �e preparado paraser o mais seguro e menos intrusivo poss��vel.N~ao sabemos omo as �ultimas sess~oes foram instigadas pelos Reveladores, ou o que os proedi-mentos reais signi�avam para os ontatos subsequentes. Paree laro que os Reveladores estavamdirigindo os mortais. N~ao sabemos se a esposa do sujeito ontinuou a estar presente durante os�ultimos ontatos. Considerando o proesso de revela�~ao de �epoa, h�a quest~oes que n~ao podemosresponder: Era neess�ario que a Dra. Lena �zesse uma pergunta antes que o ontato iniial pudesseter lugar atrav�es do sujeito adormeido? Por que pareia neess�ario soliitar dos membros do F�orumprofundas indaga�~oes uidadosamente pensadas antes de enaminhar assuntos? Al�em disso, muitaespeula�~ao e oisas de autentiidade duvidosa se desenvolveram em torno dos m�etodos de materia-lizar os Doumentos. Num mundo ideal, n~ao surgiriam essas quest~oes, a mensagem dos Doumentossozinha falaria pela autentiidade deles. Essa era a esperan�a original do Dr. Sadler:24HIST�ORIA DO MOVIMENTO DE URANTIA DOIS - [Compilada por um membro da Comiss~ao de Contato,sem data℄ p�agina 21. 40



\Dos que estivemos em ontato om esse fenômeno desde o ome�o, h�a apenas uns pouos aindavivos, e quando morrermos, o onheimento disso morrer�a onoso. Ent~ao o livro existir�a omoum grande mist�erio espiritual, e nenhum humano saber�a de que maneira ele surgiu25."A ironia dessa signi�ativa delara�~ao �e que ela foi feita logo depois de o Dr. Sadler ter reveladogrande quantidade de informa�~oes a dois jornalistas (os Sherman) aera da origem dos Doumentosde Urantia. Sendo a natureza humana o que �e, tem surgido uma massa de falsas informa�~oes e deoisas de autentiidade duvidosa aera dos Doumentos, espeialmente nos anos reentes. O riso�e o de algu�em desenvolver um ulto em torno do Livro de Urantia propriamente dito, uma virtual\religi~ao" aera do livro, para exluir suas mensagens e ensinamentos. Talvez a id�eia mais ins��pidaque se apresentou seja a de que os membros da Comiss~ao de Contato tenham poderes seretos estatus espiritual espeial. O povo adora est�orias dessa natureza. Em seus v�arios esritos, MarkKulieke paree ter uma vis~ao amb��gua dessas oisas. Mas na segunda edi�~ao de \O Nasimento deuma Revela�~ao", ele faz uma observa�~ao importante e de�nitiva na p�agina 11:\Provavelmente, um fator ou perspetiva a que, om frequênia se d�a poua aten�~ao �e o fatode que n~ao apenas o Dr. Sadler, mas toda a Comiss~ao de Contato n~ao eram dados [si℄ aexperiênias m��stias ou extra-sensoriais. Enquanto eles viveram e testemunharam algumasoorrênias altamente inomuns, obrindo metade de um s�eulo, eles n~ao soliitaram ativamenteessas experiênias. Eles podiam nuna iniiar a experiênia de ontato nem fazer qualqueroisa para real�ar a verossimilhan�a de um ontato. Na verdade, eles gastavam muito de seutempo sendo d�ubios aera do inteiro proedimento. Todo o impulso e o ontrole estavam nasm~aos dos super-humanos. A Comiss~ao de Contato era [si℄ inapaz de ultivar qualquer oisainomum, mas eram essenialmente reipientes passivos desse projeto altamente inomum. Elestinham seus pap�eis ativos, mas suas atividades eram humanas e omuns, n~ao m��stias. E elespermaneeram �eptios de todas as oisas oultas ou inomuns. Eles experimentaram umatransa�~ao sem par de uma revela�~ao de �epoa mas n~ao se interessaram em muitos epis�odios derevela�~ao pessoal (muitos deles tamb�em genu��nos ou parialmente genu��nos) que ontinuamentese mostram em abundânia em toda a nossa volta."4.8 \Vamos atrav�es do livro outra vez"No deurso de 1929, pareia que o projeto estava quase ompleto. Mas em seguida foi enviada aoF�orum uma nova mensagem direta esrita atrav�es da Comiss~ao de Contato:\Com vosso resente entendimento derivado da leitura e do estudo do material, voês podemagora fazer perguntas mais inteligentes. Vamos seguir atrav�es do livro outra vez26."Assim, por volta de 1929-1930, o grupo ome�ou uma re-leitura do formid�avel manusrito.
25\HOW TO KNOW WHAT TO BELIEVE [Como Saber no Que Areditar℄", por Harold Sherman, Fawett, NovaYork, 1976, p�agina 69.26BIRTH OF A REVELATION [O Nasimento de uma Revela�~ao℄ por Mark Kulieke, Segunda Edi�~ao, 1992, p�agina14. 41
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Cap��tulo 5Prepara�~ao para Revela�~ao dosDoumentos de UrantiaNeste ponto devemos fazer uma pausa para uma reavalia�~ao t�atia do material que obrimos. Desre-vemos um proesso que foi posto em andamento por um per��odo de vinte e ino anos - um proessoque �e notavelmente profundo em suas implia�~oes. Toda pessoa pensante deve onsiderar se os aon-teimentos que aabamos de desrever realmente aonteeram. Possivelmente apenas um leitor delonga data dos Doumentos de Urantia poderia onvener-se rapidamente de que os aonteimentosque osturei juntos e aqui pintei realmente oorreram.Os Doumentos de Urantia s~ao o melhor testemunho de sua validade. Quem quer que virtualmenteos estude om uidado e uma mente aberta deve �ar persuadido de que eles s~ao, no m��nimo, umaapresenta�~ao �unia de quem somos, de onde viemos, e para onde vamos. Por essa raz~ao, aqueles de n�osque areditam na autentiidade dos Doumentos de Urantia poderiam tender a serem r�edulos aerade qualquer hist�oria doumentada, onsistente e plaus��vel que dê onta da profundidade e objetivodaqueles Doumentos. De fato, n�os temos fome de detalhes de omo esse volume transformador davida veio a existir.Contudo, novos leitores podem �ar rapidamente perdidos, �a medida que a narrativa se desdobra,se n~ao expliarmos que o Dr. Sadler e aqueles envolvidos nas primeiras sess~oes om o sujeito ador-meido, tamb�em estavam muito perplexos pelos oneitos que lhes estavam sendo apresentados. H�aum segmento da Hist�oria Dois que �e intitulado: \Atividades de Contato que preederam os Dou-mentos de Urantia." Consiste de três p�aginas, e paree ter sido esrito pelo Dr. Sadler e inseridono Doumento1. Em ontraste om muitas outras partes da Hist�oria Dois, o estilo e o onte�udodessas p�aginas s~ao onsistentes om o modo de esrever do Dr. Sadler. Se admitirmos que o Dr.Sadler as esreveu, ele explia que o per��odo entre o primeiro ontato e o ome�o dos Doumentos deUrantia era um per��odo de prepara�~ao e teste. Ele prossegue para indiar alguns dos novos oneitosque foram apresentados durante o est�agio de prepara�~ao. Tamb�em delara, falando da omiss~ao deContato:\Jamais ompreendemos o quanto nosso pensamento religioso se expandira, at�e que os Doumentosome�aram a hegar. �A medida que as Revela�~oes progrediram n�os viemos a apreiar mais profun-damente o quanto t��nhamos sido preparados para a ampla altera�~ao de nossas ren�as religiosas poresses ontatos preliminares que se estenderam por um per��odo de vinte anos de pr�e-edua�~ao2."1Sabe-se que o Dr. Sadler ome�ou, mas nuna ompletou, uma hist�oria de sua autoria. Estas p�aginas podem serdaquele doumento. �E poss��vel que o Dr. Sadler delegasse o projeto da hist�oria para Christy.2HIST�ORIA DOIS, [preparada por um membro da Comiss~ao de Contato℄, sem data, p�agina 2-4. Notar que um\proesso de pr�e-edua�~ao de vinte anos" oloaria de qualquer forma a data do primeiro ontato em 1904-5. Isso porerto daria suporte �a ren�a de que o proesso ome�ou muito antes do que o Dr. Sadler delarou em The Mind atMishief. 43



Essas três p�aginas expliam um proesso de pr�e-edua�~ao de vinte anos que teve lugar \at�e queos Doumentos ome�aram a hegar". Essa referênia a pr�e-edua�~ao s�o podia se apliar aos quatromembros originais da Comiss~ao de Contato, embora alguns historiadores tenham erroneamente apli-ado ao F�orum. Como veremos, o per��odo de vinte anos de pr�e-edua�~ao se referia apenas a quatrodos membros da Comiss~ao de Contato, e de nenhum modo aos membros do F�orum.Leitores veteranos dos Doumentos de Urantia, �as vezes esqueem a imensa mudan�a de para-digma que teve lugar em seus pr�oprios pensamentos depois de lerem a Revela�~ao. Algumas vezes nosreferimos a novos oneitos e impensadamente usamos palavras tais omo \Intermedi�arios", \Ajus-tadores do Pensamento" e \moronial" para onfus~ao dos novos leitores. Sabemos que o Dr. Sadlerera um ministro ordenado e um homem profundamente religioso. As pr�e-sess~oes dos Doumentos deUrantia ontinham material ient���o e religioso que tiveram onsider�avel impato sobre ele. Parater alguma verdadeira ompreens~ao disso, e para ajudar a novos leitores, vamos revisar as 16 inii-ativas de \pr�e-edua�~ao" que os Reveladores introduziram para os primeiros membros da Comiss~aode Contato - antes que o F�orum viesse a surgir. Essas primeiras apresenta�~oes pareem ter sidofeitas om a inten�~ao de preparar o pequeno grupo de mortais para oneitos ainda mais avan�ados.Coment�arios entre olhetes foram aresentados por mim, de outra forma esse material est�a omo aComiss~ao de Contato o apresentou nas p�aginas 11, 12 e 13 da Hist�oria Dois: \Entre essas numerosasid�eias de osmologia e �loso�a, pode-se menionar as seguintes":\1. O novo oneito de um vasto e resente universo. [O Cosmos dos Doumentos de Urantiaexede tudo j�a postulado pela iênia. Na �epoa n~ao se sabia que o universo estava se expandindo. ARevela�~ao nos diz que ele est�a se expandindo de aordo om uma respira�~ao regular, em ada bilh~aode anos ele \exala" e em seguida \inala" por um igual per��odo. Essa no�~ao desa�a o \Big-Bang" ed�a suporte �a no�~ao menos favoreida de \Universo Osilante", que questiona o irrespond��vel quebra-abe�as ient���o do Big-Bang, quanto e por que o universo se expande preisamente �a taxa que oimpede de explodir ou implodir.℄"\2. Bilh~oes de outros mundos habitados."\3. Introdu�~ao ao oneito de registros de diferentes e variados esal~oes de personalidades doUniverso."\4. Con�rma�~ao da ren�a ient���a na origem evoluion�aria da humanidade e mesmo de umosmos evoluion�ario."\5. Introdu�~ao de m�ultiplas Deidades Criadoras" [A �loso�a dos Doumentos de Urantia �e purae onsistentemente monote��sta. Contudo, enquanto h�a apenas uma Primeira Fonte e Centro e umDeus, ou Pai do Universo, o Pai distribui-se e delega prerrogativas de Criador a seres divinos menoresde sua ria�~ao.℄\6. Testes experimentais de nossos oneitos teol�ogios. Determina�~ao paiente de qu~ao longepodemos ir na dire�~ao de modi�ar nossas ren�as teol�ogias e opini~oes �los�o�as."\7. Sem o perebermos, num per��odo de vinte anos, nossas vis~oes e atitudes religiosas fundamentaisforam onsideravelmente mudadas."\8. Fiamos familiarizados om termos tais omo a Primeira Fonte e Centro, Havona." [Ouniverso entral, onstitu��do de sete iruitos de um bilh~ao de mundos perfeitos, mais três iruitosdas esferas do Para��so℄ \superuniversos, e o Ser Supremo" [O aspeto evoluion�ario de Deus quese aventura e evolui para a perfei�~ao om seres evoluion�arios. Este oneito tem sido postuladopor te�ologos modernos, mas n~ao apresentado em assoia�~ao om um Deus todo-sabedor.℄ \emboratenhamos apenas magras id�eias quanto ao signi�ado real desses termos".\9. Tamb�em ouvimos palavras tais omo Esp��ritos Mestres, espa�o exterior e Diretores dePotênia. Mas novamente ompreendemos pouo quanto a seus signi�ados. Somos ainda instru��dosaera de numerosas ordens de anjos." 44



\10. Tamb�em ouvimos aera de Ajustadores do Pensamento, mas nosso oneito do signi�adodo termo �e vago e inde�nido." [Um Ajustador do Pensamento �e o fragmento de Deus que �e outorgadoa ada mente humana normal no momento em que �e alan�ada a onsiênia moral e se introduznos n��veis do pensamento super-onsiente. O Ajustador do Pensamento do sujeito adormeidodesempenhou um papel-have na materializa�~ao dos Doumentos de Urantia, mas a mente humanado sujeito n~ao foi usada, omo veremos.℄\11. N�os adquirimos um vago oneito dos n��veis moroniais de existênia - mas nuna ouvimos apalavra `morônia' at�e que os Doumentos tiveram in��io." [ O n��vel moronial de existênia �e a �areaintermedi�aria entre material e espiritual. �E para ser lassi�ada omo nem material nem espiritual,mas ontendo aspetos de ambos. A alma humana �e uma ria�~ao moronial que nase durante nossavida na arne.℄\12. Os Intermedi�arios eram muito reais para n�os - frequentemente onvers�avamos om elesdurante nossos `ontatos.' N�os ompreend��amos muito bem que Intermedi�arios Seund�arios super-visionavam esses ontatos." [Como veremos, os Intermedi�arios Seund�arios tiveram um papel-havena materializa�~ao dos Doumentos de Urantia. Tanto os Intermedi�arios Prim�arios quanto os Se-und�arios s~ao uma forma de ser elestial um pouo al�em do alane da vis~ao humana. S~ao residentespermanentes do nosso planeta durante a luta evoluion�aria deste. Os Intermedi�arios Seund�arios s~aoimensamente vers�ateis, m�oveis e inteligentes, e s~ao apazes, sob ertas ondi�~oes, de manipular amat�eria. Eles podem penetrar a mente humana para se omuniar om o Ajustador do Pensamentode um mortal.℄\13. N�os ouvimos aera de oisas omo a rebeli~ao de L�uifer, mas obtivemos poua informa�~aosobre Ad~ao e Eva."\14. Tivemos a impress~ao de que havia raz~oes espeiais para a outorga de Jesus, mas tivemospoua ou nenhuma id�eia dessas raz~oes n~ao reveladas."\15. Ouvimos referênias oasionais sobre a vida e ensinamentos de Jesus - mas eles eram muitouidadosos aera da introdu�~ao de quaisquer novos oneitos relativos �a outorga de Mihael emUrantia." [Jesus foi o nome humano dado a nosso Filho Criador, Mihael de N�ebadon, durante suamiss~ao de outorga a nosso planeta.℄ \De toda a Revela�~ao de Urantia, os Doumentos de Jesus forama maior surpresa."\16. Conquanto n~ao tenhamos ouvido a express~ao `orpo da �nalidade' n�os reolhemos de fatouma id�eia um tanto vaga de que o Para��so podia ser o destino dos mortais sobreviventes."\Nossos amigos super-humanos gastaram portanto para mais de duas d�eadas estendendo nossoshorizontes �osmios, ampliando nossos oneitos teol�ogios, e expandindo nossa �loso�a global."Essa edua�~ao preliminar era evidentemente destinada �a Comiss~ao de Contato e teve lugar antesque os Doumentos de Urantia ome�assem a hegar - \na verdade, preparando de modo geral opalo para o subsequente in��io da apresenta�~ao dos Doumentos de Urantia"3. Podemos estarrazoavelmente ertos de que o primeiro doumento foi lido para o F�orum em Janeiro de 1925, omopreviamente indiado. Portanto, nas p�aginas 11, 12 e 13 da Hist�oria Dois estamos provavelmentelendo ou as palavras dos Drs. William ou Lena Sadler, ou de um dos Kellogg. A esolha mais l�ogia�e a do Dr. Sadler, ujas palavras foram inseridas em ertas oasi~oes na Hist�oria Dois pelo membro daComiss~ao de Contato que montou aquele doumento. A natureza h��brida da Hist�oria Dois �e prov�avelque seja totalmente inoente, e reita o desejo de que o autor seja anônimo para que a Hist�oria n~ao�que assoiada om qualquer membro individual da Comiss~ao.Podemos al�em disso onluir razoavelmente que a pr�e-edua�~ao n~ao foi proporionada a toda aComiss~ao de Contato. Apenas o Dr. Sadler, a Dra. Lena Sadler, Wilfred Kellogg ou Anna Kelloggpoderiam ter reebido os \vinte anos de pr�e-edua�~ao". Emma L. Christensen (Christy) n~ao veio3HIST�ORIA DOIS, [preparada por membro da Comiss~ao de Contato℄, sem data, p�agina 245



para a residênia dos Sadler at�e dezembro de 1923, apenas pouo mais de um ano antes que o primeiroDoumento fosse lido para o F�orum4. Bill Sadler Jr. ainda n~ao tinha 16 anos em janeiro de 1925.Ele era sem d�uvida um rapaz preoe, e pode ter tido alguma exposi�~ao ao proesso dos primeirosontatos, mas �e auto-evidente que ele n~ao podia ter sido submetido a \vinte anos de pr�e-edua�~ao"antes que tivesse 16.Os seguintes fatos se tornam importantes �a medida que avaliamos informa�~oes aera da hist�oriada Revela�~ao e das fontes que est~ao dispon��veis para n�os. A Dra. Lena Sadler morreu a 1 de agostode 1939, om a idade de 64. Wilfred C. Kellogg morreu a 31 de agosto de 1956, om a idade de 75 -menos de um ano ap�os a publia�~ao do Livro de Urantia. Anna Bell Kellogg morreu a 24 de fevereirode 1960 om a idade de 825. Assim, pelo ome�o de 1960, o �unio membro da Comiss~ao de Contatoque tinha a experiênia real de aproximadamente duas d�eadas que preedeu o primeiro apareimentodos Doumentos de Urantia era o Dr. Sadler. E, desde que (de meu onheimento) nem a Dra. LenaSadler nem os Kellogg deixaram qualquer esrito ou testemunho relativo �a Revela�~ao, os esritos, asdelara�~oes e as lembran�as do Dr. Sadler dos primeiros eventos s~ao portanto de grande importânia.5.1 Mais aera dos primeiros ontados - e JesusEntre outros deveres, os Intermedi�arios invis��veis monitoram as atividades n~ao materiais invis��veisdo dom��nio espiritual do nosso planeta.\Livro de Urantia", par�agrafo 77.8 76: . . . \Os Intermedi�arios s~ao os guardi~oes, as sentinelas,dos mundos do espa�o. Eles desempenham os importantes deveres de observadores para todos osnumerosos fenômenos e tipos de omunia�~ao que s~ao de importânia para os seres sobrenaturaisdo reino. Eles patrulham o invis��vel reino do esp��rito do planeta. [Livro de Urantia p�aginas864-865℄"Os Intermedi�arios aparentemente estavam presentes a todo ontato. Evidentemente, havia umaomiss~ao espe���a de Intermedi�arios que eram designados para o projeto de revela�~ao de Urantia.Com outros Intermedi�arios que n~ao esses, nem dois ontatos apresentavam semelhan�a; ada ontatoera inteiramente diferente de qualquer e de todos aqueles que tinham oorrido antes. Raramente ogrupo de quatro membros da Comiss~ao de ontato enontrou-se om a mesma personalidade visitantemais do que uma vez. A Comiss~ao foi assim provida de um extenso e liberal treinamento eduaionalpreparat�orio7.Jesus �e pela primeira vez menionado no Livro de Urantia, na p�agina 30, e outras 19 vezes antesda p�agina 100. Al�em disso. Mihael �e menionado na p�agina 8, omo \Cristo Mihael - �lho dohomem e �lho de Deus", e 16 outras vezes antes da p�agina 100. H�a referênias ont��nuas a ele e asua arreira atrav�es dos Doumentos.Nos primeiros ontatos, antes que os Doumentos ome�assem a apareer, havia uma quantidadelimitada de disuss~ao aera da vida e dos ensinamentos de Jesus. O Dr. Sadler espeulou que osIntermedi�arios podem ter sido um pouo \d�ubios quanto �a autoridade em tais assuntos". Ele pode ter4URANTIA BROTHERHOOD BULLETIN, N�umero Comemorativo Espeial, Primavera de 1982, p�agina 1.5URANTIA, THE GREAT CULT MYSTERY [Urantia, o Mist�erio do Grande Culto℄ por Martin Gardner foia fonte para as datas exatas da morte de v�arios membros da Comiss~ao. Gardner �e um bom pesquisador de fatosmateriais, tais omo datas. Contudo, o livro de Gardner �e, na opini~ao do autor, n~ao objetivo, inonsistente, repousasobre premissas misturadas, e �e egamente preoneituoso ontra a revela�~ao. Qualquer ren�a religiosa poderia serataada e ridiularizada pelos meios das desafortunadas t�enias que Mr. Gardner usou para ataar os Doumentosde Urantia. Ver tamb�em Cap��tulo sete, nota �nal 4.6\Livro de Urantia", Doumento 77: \As Criaturas Intermedi�arias", Item 77.8: \As Criaturas Intermedi�ariasUnidas", Par�agrafo 7.7HIST�ORIA DOIS, [preparada por um membro da Comiss~ao de Contato℄, sem data, p�agina 4.46



baseado essa possibilidade no fato de que, mais tarde na apresenta�~ao dos doumentos, foi dito queo grupo Revelador de Intermedi�arios busou autoridades de mais alto n��vel para dar eslareimentosaera do direito de eles apresentarem a hist�oria ampliada e expandida de Jesus de Nazar�e e seusensinamentos sem par8.Deve-se notar mais uma vez que o Dr. Sadler areditou durante muito tempo que ele enontrariauma explia�~ao ient���a para o que estava aonteendo. Mesmo durante o primeiro per��odo doF�orum de 1924-1935, ele prourou permaneer objetivo, e s�o provisoriamente aeitava a validade doonte�udo dos Doumentos de Urantia. Ele esreveu dos primeiros ontatos:\Aqueles de n�os que partiipamos dessas vig��lias noturnas nuna suspeitamos que est�avamosem ontato om algo sobrenatural9."5.2 O proesso de materializa�~aoDo mesmo modo que o nome da personalidade de ontato, o pouo que os membros da Comiss~aode Contato sabiam das t�enias de materializa�~ao n~ao era para ser disutido. Contudo, tanto oDr. Sadler quanto Bill Sadler Jr. n~ao podiam deixar de espeular sobre a t�enia de materializa�~aodessa revela�~ao de �epoa. Eles podem ter sido desa�ados pela di�uldade �los�o�a de postular queseres espirituais podem simplesmente se omuniar �a vontade om os humanos. A \distânia" quese interp~oe entre os reinos da mat�eria e do esp��rito �e vasta. Nos Doumentos de Urantia somosinformados de que:\Livro de Urantia", par�agrafo 38.9 910: . . . \O intervalo entre os mundos material e espiri-tual �e perfeitamente preenhido pelas assoia�~oes em s�erie do homem mortal, o intermedi�arioseund�ario, o intermedi�ario prim�ario, o querubim moronial, o querubim de fase intermedi�aria,e o sera�m. Na experiênia pessoal de um indiv��duo mortal esses diversos n��veis est~ao indu-bitavelmente mais ou menos uni�ados e tornados pessoalmente signi�ativos pelas opera�~oesmisteriosas e desaperebidas do divino Ajustador do Pensamento."E que:\Livro de Urantia", par�agrafo 38.9 811: . . . \uma vez que ada ordem de intermedi�ario podeestabeleer perfeita sinronia de ontato om os outros, qualquer grupo �e, em onsequêniadisso, apaz de onseguir utiliza�~ao pr�atia de toda a esala de energias que se estende desde agrosseira energia f��sia dos mundos materiais e, em travessia asendente, as fases de transi�~aodas energias do universo, at�e as mais elevadas for�as da realidade espiritual dos reinos elestiais."Um estudo ompleto dos poss��veis m�etodos de materializar os Doumentos de Urantia est�a al�emdo objetivo deste livro. Leitores interessados s~ao onvidados a examinar as �guras no �m desteap��tulo, e a veri�ar as referênias sugeridas.Três observa�~oes �nais podem ser feitas. Da minha perspetiva omo um leigo, apresentar osDoumentos de Urantia em l��ngua inglesa foi uma tarefa de magnitude inimagin�avel. Eles s~ao emgrande parte o que hamar��amos uma \tradu�~ao" de outra l��ngua, em alguns asos, de duas outras8IBID., p�agina 4.9HIST�ORIA DOIS, [preparada por um membro da Comiss~ao de Contato℄, sem data, p�agina 4.10\Livro de Urantia", Doumento 38: \Os Esp��ritos Ministradores do Universo Loal", Item 38.9: \AsCriaturas Intermedi�arias", Par�agrafo 9.11\Livro de Urantia", Doumento 38: \Os Esp��ritos Ministradores do Universo Loal", Item 38.9: \AsCriaturas Intermedi�arias", Par�agrafo 8. 47



l��nguas. Em alguns asos um Doumento teve que ser traduzido da l��ngua omplexa de Uversa,que �e a apital do nosso super-universo de Orvônton para a do Universo Loal de N�ebadon, e�nalmente para os padr~oes oneituais e lingu��stios da l��ngua inglesa. Alguns leitores gostam dosdi�alogos e onversa�~oes da Parte IV porque dizem que eles ontêm as \verdadeiras palavras de Jesus".Todavia, embora Jesus falasse v�arias l��nguas, nenhuma delas era o inglês moderno. Todos os di�alogose onversa�~oes previamente revelados tiveram de ser \traduzidos", por assim dizer, de suas l��nguasoriginais e gravadas em alguma forma de imagem simb�olia pelos intermedi�arios. Numa arta de1959 para o Dr. Adams, o Dr. Sadler revelou:\Voê deve lembrar que os intermedi�arios prepararam uma narrativa que era muitas vezes maiordo que a que nos foi �nalmente dada omo a Parte IV do Livro de Urantia." [Ver Apêndie B℄Em vista dessa delara�~ao, paree que o Dr. Sadler tinha sido informado de que um proessode \edi�~ao" preliminar pelos Intermedi�arios teve lugar antes da materializa�~ao da re-exposi�~ao daVida e Ensinamentos de Jesus. Os Intermedi�arios foram aonselhados a usar fontes humanas quandodispon��veis, suplement�a-las e orrigi-las om informa�~oes reveladoras, e em seguida materializar oresultado numa apresenta�~ao uniforme em inglês ontemporâneo. Al�em disso, os Intermedi�ariosalularam datas de aonteimentos durante a vida de Jesus para onfrontar om um alend�ariomoderno e estabeleeram as horas exatas do dia (baseados sobre a ronologia moderna) para muitosaonteimentos que tinham aonteido quando ainda n~ao tinha sido inventado nenhum m�etodo demara�~ao preisa do tempo. Dessa forma, em minha opini~ao de leigo, dev��amos ter em mente que oproesso de materializa�~ao dos Doumentos na l��ngua inglesa foi de marante omplexidade.A segunda observa�~ao �e: Os Doumentos de Urantia �zeram uso de uma grande quantidade dematerial humano oneitual e esrito existente. Os Doumentos delaram isso livre e laramente emv�arios lugares. Todavia, para alguns leitores isso �e muito perturbador. Eles raioinam que umarevela�~ao deveria apresentar apenas material novo. Mas isso �e uma super-simpli�a�~ao do proesso edo prop�osito de uma revela�~ao de �epoa. A t�enia de revela�~ao de �epoa inlui sintetizar oneitose onheimento existentes, reuperar o que de outra forma pode ser perdido, e usar novos oneitos eid�eias apenas quando neess�ario para umprir a miss~ao prim�aria. O objetivo da revela�~ao de �epoa �eexpandir o signi�ado espiritual e as implia�~oes quanto ao universo dos oneitos e do onheimentoexistente - que no aso dos Doumentos de Urantia exigiu introduzir uma riqueza de novos oneitose informa�~oes relativas ao universo, antes desonheidas.Contrastado om uma revela�~ao de �epoa h�a um fenômeno que os Doumentos de Urantia desre-vem omo auto-revela�~ao12. Auto-revela�~ao �e o resultado da atividade do Ajustador do Pensamentona mente humana, e produz muitas oisas maravilhosas e inspiradoras, embora om demasiadafrequênia materiais diferentemente \inspirados" sejam distoridos omo resultado de sua passagempela mente humana. Revela�~ao de �epoa, por outro lado, envolve as atividades de personagenselestiais.\Livro de Urantia", par�agrafo 101.2 113: . . . \A prova de que a revela�~ao �e revela�~ao �e essepr�oprio fato da experiênia humana: o fato de que a revela�~ao efetivamente sintetiza as aparentesdivergênias entre as iênias da natureza e a teologia da religi~ao numa �loso�a do universol�ogia e onsistente, uma explia�~ao o-ordenada e ininterrupta tanto da iênia quanto dareligi~ao, riando por essa forma uma harmonia da mente e satisfa�~ao do esp��rito que respondena experiênia humana �aqueles questionamentos da mente mortal que almeja saber omo oin�nito opera sua vontade e seus planos na mat�eria om as mentes e no esp��rito." (Livro deUrantia, 101.2 1)12\Livro de Urantia", Doumento 101: \A Verdadeira Natureza da Religi~ao", Item 101.4: \As Limita�~oesda Revela�~ao", Par�agrafo 3.13\Livro de Urantia", Doumento 101: \A Verdadeira Natureza da Religi~ao", Item 101.2: \A Religi~ao omoUm Fato", Par�agrafo 1. 48



5.3 Revela�~ao de �epoa e onheimento humano existentePara sintetizar iênia, religi~ao e �loso�a os autores elestiais da revela�~ao de �epoa devem utilizar eharmonizar oneitos humanos existentes largamente divergentes. Matthew Blok, um de um n�umeroresente de pesquisadores urantianos, esteve reunindo doumentos e esritos de proedênia humanaque aparentemente foram utilizados pelos reveladores omo mat�eria-prima para o proesso de sinte-tiza�~ao. A tarefa dos Reveladores aparentemente �e prourar alan�ar a mente mortal evoluion�ariaonde ela estiver, e em seguida habilmente ofereer novas informa�~oes para expandir a ompreens~aoque a humanidade tem dos valores e signi�ados do universo. Matthew nos mostra om que enge-nhosidade novas id�eias e oneitos s~ao onfrontados pelos Reveladores om os oneitos humanosexistentes. Seu projeto �e um trabalho em andamento que produzir�a importantes informa�~oes queexigir~ao uma grande quantidade de estudo para ompreender plenamente e avaliar adequadamente.O problema �e que, por mais importante que esse trabalho seja, simplesmente reduzir os Doumentosde Urantia �as partes omponentes n~ao neessariamente revelar�a sua verdadeira natureza - n~ao maisdo que a mente humana pode ser verdadeiramente ompreendida por ser submetida a uma an�alisepuramente reduionista at�e as mol�eulas e os �atomos.David Kantor �e um historiador e erudito altamente oneituado, e membro do Comitê Exeutivodo Conselho Geral de The Urantia Book Fellowship. David fez a seguinte observa�~ao:\O meanismo efetivo para estruturar a Revela�~ao num n��vel oneitual ainda est�a para serdesoberto e desrito pelos eruditos. Penso que o trabalho de Matthew �e um ome�o. Estoulembrado da ita�~ao da p�agina 1105: `(Religi~ao) onsiste n~ao em desobrir novos fatos ou emenontrar uma experiênia �unia, mas antes na desoberta de signi�ados novos e espirituaisem fatos j�a bem onheidos da humanidade.' A fonte dos materiais que est~ao sendo desobertose avaliados por Matthew Blok e outros indiam que os Reveladores n~ao apenas usaram asonstru�~oes lingu��stias da l��ngua inglesa para se omuniarem onoso, mas tamb�em usaram ovoabul�ario `oneitual' reetido no melhor dos nossos esritos religiosos, �los�o�os e ient���os.Esses estudos est~ao ainda num est�agio de desenvolvimento muito primitivo mas provavelmentemudar~ao nosso entendimento das origens dos Doumentos de Urantia de forma profunda efundamental."Kristen Maaherra provavelmente estudou as fontes humanas dos Doumentos de Urantia e suasestruturas t~ao intensamente quanto qualquer outro. Ela desobriu muitas pistas fasinantes, inlusiveo uso do que ela hama \palavras de uma s�o vez" (palavras que s�o s~ao inlu��das uma vez no milh~aode palavras do texto), palavras hifenizadas, palavras em it�alio, e outros elementos que se relaionamde alguma forma om o todo imensamente omplexo e que onfundem. O trabalho sobre a estruturae os m�etodos oneituais que produziram os Doumentos prossegue e sem d�uvida ontinuar�a pormuitos anos no futuro.Contudo, eu suspeito que nenhum argumento l�ogio onveneria algu�em de mente-fehada queduvidasse que a s��ntese de novas informa�~oes om informa�~oes existentes �e preisamente um dosobjetivos que os Doumentos de Urantia nos dizem que a revela�~ao de �epoa busa onseguir. Parao novo leitor, darei um exemplo desse proesso e deixarei que ada indiv��duo deida. H�a umapassagem nos Doumentos de Urantia que se diz onstituir uma vers~ao virtualmente parafraseada deuma mensagem de Bertrand Russel, produzida deliberadamente para uma aula de gradua�~ao olegial,antes que os Doumentos de Urantia fossem publiados. �E ponderada, negativa e paree mover-senos ��rulos de uma orienta�~ao existenial tipiamente inteletual:\Livro de Urantia", par�agrafo 102 114: . . . \Para o materialista desrente, o homem �e sim-plesmente um aidente evoluion�ario. Suas esperan�as de sobrevivênia est~ao ligadas a uma14\Livro de Urantia", Doumento 102: \Os Fundamentos da F�e Religiosa", Par�agrafo 1.49



fantasia de imagina�~ao mortal; seus medos, amores, anseios e ren�as s~ao apenas a rea�~ao dajustaposi�~ao inidental de ertos �atomos de mat�eria sem vida. Nenhum aparato de energia,nenhuma express~ao de on�an�a pode transport�a-lo depois do t�umulo. As obras devoionais eo gênio inspirado dos melhores dos homens est~ao ondenados a �ar extintos pela morte, pelanoite longa e solit�aria do esqueimento eterno e da extin�~ao da alma. O desespero sem nome �ea �unia reompensa por viver e labutar sob o sol temporal da existênia mortal. A vida aperta,ada dia mais vagarosa, mas, mais ertamente, a sua garra de ondena�~ao sem piedade, a qualum universo material hostil e impla�avel deretou fosse o insulto que oroa a tudo aquilo que �ebelo, nobre, elevado e bom nos desejos humanos." (p�ag. 1118 [1℄)Considere agora o ontra-argumento positivo que aparee nos Doumentos de Urantia na p�aginaque preede os oment�arios aima. Essa r�eplia pode ser proedente de algum esrito que h�a muitose perdeu para n�os e est�a sendo restaurado pelos Reveladores. Ou, omo eu penso que �e o aso, podeser ompletamente original e maravilhosamente inspirado. Em qualquer aso, di�ilmente poderiaser mais apropriado: \Livro de Urantia", par�agrafos 101.10 7-915:\[A verdadeira℄ Religi~ao assegura ao homem que, seguindo a luz da retid~ao que �e disern��velem sua alma, ele est�a assim identi�ando-se om o plano do In�nito e om o prop�osito do Eterno.Uma alma liberada desse modo ome�a imediatamente a sentir-se em asa nesse novo universo,o seu universo."\Depois que passardes pela experiênia de uma tal transforma�~ao pela f�e, n~ao mais sereisuma parte esravizada do osmo matem�atio, sereis mais um independente �lho volitivo do PaiUniversal. N~ao mais esse �lho liberado est�a lutando sozinho ontra a ondena�~ao inexor�avel daessa�~ao da existênia temporal; n~ao mais ele ombate a toda a natureza, om as possibilidadesdesesperadamente ontra si; n~ao mais ele hesita om um medo paralisante de ter, por aaso,oloado a sua on�an�a numa quimera sem esperan�a ou de ter dediado a sua f�e a um errofantasioso."\Agora, sobretudo, os �lhos de Deus est~ao alistados juntos para lutarem na batalha dotriunfo da realidade sobre as sombras pariais da existênia. A�nal, todas as riaturas tornam-se onsientes do fato de que Deus e todas as hostes divinas, de um universo quase sem limites,est~ao do seu lado na luta superior para alan�ar a eternidade da vida e a divindade de status.Tais �lhos, liberados pela f�e, ertamente se alistaram nas lutas do tempo ao lado das for�assupremas e das personalidades divinas da eternidade; at�e mesmo as estrelas, nos seus ursos,agora, est~ao na batalha por eles; a�nal, eles ontemplam o universo de dentro, do ponto devista de Deus, e, das inertezas de um isolamento material, tudo �a transformado nas ertezasda progress~ao espiritual eterna. E mesmo o tempo n~ao se torna mais do que uma sombra daeternidade, lan�ada pelas realidades do Para��so, sobre a pan�oplia, em movimento, do espa�o."(p�ag. 1117 [1℄)Isto �e revela�~ao, e fala por si mesma al�em de qualquer ret�oria ou argumento que eu pudessearesentar. Uma pessoa abra�a isso ou n~ao. Este n~ao �e sen~ao um exemplo entre inont�aveis outrosdo poder da Revela�~ao para transender os parâmetros omuns do pensamento riativo humano. Pormim e por outros urantianos que temos experimentado os Doumentos de Urantia por muitos anos,e que temos longamente apreiado a riqueza espiritual e as onep�~oes desa�adoras da Revela�~ao,simplesmente n~ao h�a espa�o para duvidar de sua autentiidade.A tereira e �ultima observa�~ao �e esta: N~ao se pode super-enfatizar que o Ajustador do Pensamentodo sujeito humano era neess�ario para esse proesso funionar, mas n~ao a mente humana propriamentedita. As atividades do Ajustador do Pensamento se interp~oem nos n��veis super-onsientes da mentehumana, mas assim o fazem (om raras exe�~oes) sem a perep�~ao onsiente do sujeito humano.15\Livro de Urantia", Doumento 101: \A Verdadeira Natureza da Religi~ao", Item 101.10: \A Religi~ao omoLibertadora do Homem", Par�agrafo 7. 50



O Ajustador do Pensamento do sujeito adormeido - junto om os Intermedi�arios Seund�arios -eram as liga�~oes �nais no omplexo proesso de materializa�~ao dessa revela�~ao de �epoa e sua inser�~aona orrente evoluion�aria. Nos mundos evoluion�arios, os Ajustadores do Pensamento est~ao sempreassoiados, sob essas irunstânias de revela�~ao, om um hospedeiro humano. Portanto, o sujeitoadormeido era um omponente neess�ario (embora indireto) na intrinada adeia de proedimentos.Por que uma metodologia t~ao omplexa? A maioria dos te�ologos onordaria om a premissa doCap��tulo Quatro, de que ertas regras pareem omandar a forma pela qual uma revela�~ao �e apresen-tada no planeta. Os Anjos n~ao têm permiss~ao de \miraulosamente" fazer deser uma revela�~ao noolo dos seres mortais. Quando Clyde Bedell entregou-me meu primeiro Livro de Urantia em 1968,ele informou-me de que o mesmo tinha omo autores seres elestiais e ningu�em sabia exatamenteomo surgira. Isso foi um grande susto para mim, at�e que ele aresentou:\Mas essa �e a pior raz~ao para se areditar em alguma oisa. Leia-o e veja se ele ombina omvoê. Avalie este livro t~ao somente pelo seu onte�udo."Pode-se argumentar que a personalidade de Jesus de Nazar�e, uja vida e ensinamentos foi tamb�emuma revela�~ao de �epoa, foi na verdade \feito deser" em nosso planeta por meio da outorga do seunasimento. Mas notemos que Jesus poderia ter ganho o mundo failmente pelo simples exeritarompleto de seus poderes miraulosos. Ele poderia ter simplesmente \aminhado no ar" aima dotemplo, tivesse ele esolhido assim fazer e esmagado as d�uvidas de virtualmente todo ivilizado mortalno planeta. Mas tais obras e maravilhas tamb�em teriam sido a raz~ao menos nobre para areditarno Mestre, e Jesus nuna se ansou de ensinar esse prin��pio aos ap�ostolos. Aparentes milagres têmum apelo onvinente sobre personalidades imaturas, mas n~ao eliminam a neessidade de progressoespiritual pessoal. Cada um de n�os devemos trabalhar por nosso p~ao espiritual, do mesmo modoomo trabalhamos por nosso p~ao material.Como foram materializados os Doumentos de Urantia? Ningu�em sabe. Em algumas das pr�oximasp�aginas apresentaremos ertas referênias dos Doumentos de urantia e espeula�~oes adiionais re-laionadas �a quest~ao da materializa�~ao. Fil�osofos que se op~oem ao oneito de revela�~ao h�a muitoindiaram os problemas assoiados om a forma pela qual o reino espiritual poderia interagir omo reino material. Talvez a oisa mais interessante aera das pistas forneidas pelos Doumentos deUrantia seja o fato de que essa quest~ao, que muito pouas pessoas sabem que existe, seja disutida demaneira t~ao ompleta. A id�eia de um reino moronial interveniente que mistura material e espirituale interagi om ambos os outros reinos, �e exlusiva dos Doumentos de Urantia.No pr�oximo ap��tulo hegam os Doumentos de Jesus enquanto resumimos os aonteimentos esequênias hist�orios pelos quais os Doumentos de Urantia foram materializados.
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Cap��tulo 6A Revela�~ao da Vida e dos Ensinamentosde JesusHAVIA UM GRANDE TUMULTO e inerteza no mundo quando, por volta de 1929, o F�orumome�ou a re-leitura dos 76 Doumentos de Urantia1 e a fazer \perguntas mais inteligentes". ODomingo Negro, 28 de outubro de 1929, viu o olapso do merado de a�~oes dos EUA, a que seguiu-seuma rise eonômia de âmbito mundial. Os Estados Unidos mergulharam em severa depress~ao. AEuropa sentiu o impato agudo da rise e na Alemanha um partido nazista militante ganhou 107adeiras nas elei�~oes alem~as do ano seguinte. Entre 1924 e 1928 Bill Sadler Jr. estava alistado naMarinha. Em 1929, ele estava om 21 e devia tornar-se ada vez mais ativo na revela�~ao2.Atrav�es de tudo isso, a Comiss~ao de Contato prosseguiu om sua tarefa de uma nova rodada deapresenta�~ao dos Doumentos de Urantia aos membros do F�orum e reolher suas perguntas relativasao material.Nos Doumentos de Urantia n~ao h�a reonheimento pelos Reveladores de qualquer aux��lio dadopelo F�orum ou pela Comiss~ao de Contato. As perguntas formuladas pelo F�orum n~ao s~ao inlu��dasno texto nem se lhes faz qualquer referênia de maneira espe���a. Muitos leitores têm notado queom frequênia uma pergunta surgida nos grupos de estudo �e respondida uns pouos par�agrafos maisadiante. Isso india para a omunidade humana o tipo de perguntas que eram feitas pelo F�orum.A exigênia de melhores quest~oes provou-se v�alida, e os Reveladores expandiram onsideravelmenteo material existente. O Doumento original aera da natureza de Deus foi iniialmente expandidopara dois e em seguida para ino doumentos, os primeiros ino do livro. Uma pergunta aerado uso pelos Reveladores da palavra personalidade resultou em mais um Doumento adiional3.Eventualmente, durante os pouo mais ou menos ino anos seguintes os 76 Doumentos seriamaumentados para 119. Os Doumentos foram divididos em três partes:O UNIVERSO CENTRAL E OS SUPERUNIVERSOS. Esta parte �ou a argo de um Corpode Uversa de Personalidades do Superuniverso, agindo sob a autoridade dos Ani~aes dos Dias deOrvônton. Uversa �e a Capital de Orvônton, que �e o nosso superuniverso. Esses Doumentos se1A \Introdu�~ao" ainda n~ao fora materializada. Isso veio mais tarde, omo veremos.2No Cap��tulo Três �ou doumentado que Bill Sadler Jr. ome�ou a examinar seriamente os Doumentos de Urantiaquando em lien�a da Marinha. Naquela oasi~ao (omo doumentado previamente) ele foi auteloso aera deles, eperguntou a seu pai se algu�em estava \fazendo dinheiro" do fenômeno. Numa �ta de �audio gravada em Oklahoma,datada de 18/2/62, Bill Sadler apresenta uma teoria sobre omo os Doumentos de Urantia foram materializados(Ver Cap��tulo Cino). Ele tamb�em delara que as informa�~oes que ele relata aera do per��odo 1924 - 1928 �e \porouvir dizer". Ele fornee essa data duas vezes, e tamb�em se refere a estar \em Niar�agua lutando numa revolu�~ao"nos anos Vinte. Esse per��odo paree de�nir as datas de sua inorpora�~ao nos Quadros da Marinha. O World BookEnylopedia on�rma que a Marinha Ameriana estava na Niar�agua durante esse per��odo, aalmando uma revolu�~aoe supervisionando elei�~oes.3Depoimento de Helen Carlson, em Chiago, a 29 de junho de 1994.53



tornaram eventualmente 31.O UNIVERSO LOCAL. Esses 25 Doumentos �aram a argo de um Corpo de Personalidades deN�ebadon, agindo sob a autoridade de Gabriel de S�alvington. N�ebadon �e o nome de nosso universoloal, e S�alvington �e a Capital.A HIST�ORIA DE URANTIA. Estes �aram a argo de um Corpo de Personalidades do Universosob a autoridade de Gabriel de S�alvington. Estes Doumentos s~ao em n�umero de 63. Na avalia�~aodo autor, esses Doumentos podem ter sido originalmente em n�umero de 62, e possivelmente foramexpandidos para 63 quando hegaram os Doumentos de Jesus. Essa possibilidade responderia peladata, e ser�a examinada em alguns dos pr�oximos par�agrafos.Enquanto o F�orum estava ompletando a segunda rodada de leitura dos Doumentos existentesem 1934, outro drama estava se desdobrando. Por tr�as da ena, por assim dizer, o destino dosDoumentos de Jesus estava sendo deidido. Sabemos que o Dr. Sadler areditava que os membrosda Comiss~ao de Intermedi�arios designada para a Revela�~ao tinha d�uvidas aera de sua autoridadepara apresentar �a Comiss~ao de Contato humana sua narrativa da Vida e Ensinamentos de Jesus. Paraeslareer o assunto, seguiu-se um \desa�o legal" elestial \amig�avel", em que os Intermedi�arios aargo da Revela�~ao tiveram um onfronto t�enio om o grupo de Intermedi�arios respons�avel pelaompila�~ao dos Doumentos de Jesus. A \ausa�~ao" era desrespeito �a pol��tia do universo4. OsConselhos do Sistema Loal se reusaram a rever a disputa, e remeteram-na aima para os Conselhosda Constela�~ao de Norlatiadek. Quando essas ortes remeteram o aso para os Conselhos de N�ebadon,ele foi empurrado ainda mais para ima para as autoridades do superuniverso de Orvônton. Doprin��pio ao �nal, o protesto amig�avel se estendeu por um ano do tempo de Urantia, antes quedesesse a deis~ao. O grupo de Intermedi�arios que tinha preparado a Vida e Ensinamentos de Jesusfoi n~ao apenas absolvido, mas reebeu um mandato espeial de mais alta prioridade para o projeto.Quando as not��ias hegaram, a Comiss~ao de Intermedi�arios �ou exultante. O Dr. Sadler disse aMeredith Sprunger que, de um modo ou de outro, a Comiss~ao de Contato teve permiss~ao de poralgum tempo �ar \ouvindo sem opinar" para a resultante elebra�~ao dos Intermedi�arios5.A hist�oria dessa divergênia amig�avel transmite uma profunda mensagem. �E toante onsiderar aenergia e devo�~ao do grupo de Intermedi�arios que tinha esperado paientemente para trazer a Vidae Ensinamentos de Jesus para nosso esuro e deadente mundo. Ao mesmo tempo, �e inspiradoronsiderar a absten�~ao e o respeito que eles tiveram para om os limites de sua pr�opria autoridade,n~ao obstante seus sentimentos e ren�as pessoais. Talvez os Intermedi�arios estivessem modelandouma atitude de n~ao propriet�ario ideal para om os Doumentos de Urantia.6.1 A data�~ao de ada parteAlguns urantianos têm sido onfundidos pela data�~ao das v�arias partes do Livro de Urantia. Umomentarista prolamou que em 1934 os Doumentos estavam \ompletos" e \erti�ados", baseandoessa id�eia numa delara�~ao fora do ontexto na Hist�oria Dois. A informa�~ao ompleta ontida naHist�oria Dois, o testemunho daqueles que estavam l�a, e, mais importante, os pr�oprios Doumentosde Urantia refutam laramente a id�eia de que os Doumentos tenham sido onsiderados \ompletos"pelos Reveladores em 1934-1935.No �m de ada uma das três primeiras partes dos Doumentos de Urantia est�a uma ita�~ao,eslareendo ertas informa�~oes aera dos Doumentos daquele segmento e dando a data em queforam formulados ou redigidos na l��ngua inglesa. Note-se que em nenhum aso uma ita�~ao delara4Entrevista de v��deo de Meredith Sprunger, e tamb�em BIRTH OF A REVELATION [O Nasimento de UmaRevela�~ao℄ de Mark Kulieke, Segunda Edi�~ao, 1922, p�agina 16.5Entrevista de v��deo de Meredith Sprunger, e tamb�em BIRTH OF A REVELATION [O Nasimento de UmaRevela�~ao℄ de Mark Kulieke, Segunda Edi�~ao, 1922, p�agina 16.54



que os Doumentos foram \erti�ados" ou \ompletados" nessas datas. Veremos que as sequêniasestabeleidas de leitura e edi�~ao deviam levar muitos anos adiionais antes que o manusrito de 196Doumentos fosse onsiderado onlu��do pelos Reveladores, e pronto para ser impresso.A ita�~ao no �m da Parte I informa:\Livro de Urantia", par�agrafo 31.10 226: . . . \Estes trinta e um doumentos desrevendo anatureza de Deus, a realidade do Para��so, a organiza�~ao e funionamento do Universo Centrale dos Superuniversos, as personalidades do grande universo e o elevado destino dos mortaisevoluion�arios, �aram a argo, foram formulados e postos em inglês por uma alta omiss~aoonsistindo de vinte e quatro administradores de Orvônton, agindo de aordo om um mandatoeditado pelos Ani~aes dos Dias de Uversa dispondo que dever��amos exeut�a-lo em Urantia, 606de Satânia, em Norlatiadek de N�ebadon no ano de 1934, A. D." (p�ag. 354 [1℄)A ita�~ao no �m da Parte II informa:\Livro de Urantia", par�agrafo 56.10 237: . . . \Este doumento sobre a Unidade Universal �eo vig�esimo quinto de uma s�erie de apresenta�~oes por v�arios autores, tendo �ado, omo umgrupo, a argo de uma omiss~ao de personalidades de N�ebadon em n�umero de doze e agindosob a dire�~ao de Mant�utia Melhizedek. N�os redigimos estas narrativas e as pusemos na l��nguainglesa, por uma t�enia autorizada por nossos superiores, no ano de 1934 do tempo de Urantia."(p�ag. 648 [1℄)A ita�~ao ao �m da Parte III informa:\Livro de Urantia", par�agrafo 119.8 98: . . . \[Este Doumento, desrevendo as sete outorgasde Christo Mihael, �e o sexag�esimo tereiro de uma s�erie de apresenta�~oes, a argo de numerosaspersonalidades, narrando a hist�oria de Urantia at�e a �epoa do apareimento de Mihael sobre aTerra, �a semelhan�a da arne mortal. Estes Doumentos foram autorizados por uma omiss~ao dedoze de N�ebadon agindo sob a dire�~ao de Mant�utia Melhizedek. N�os redigimos estas narrativase as pusemos na linguagem inglesa, por uma t�enia autorizada por nossos superiores, no anode 1935 A. D. do tempo de Urantia.℄"9 (p�ag. 1319 [1℄) Os olhetes s~ao do original.O Doumento �nal da Parte III �e possivelmente uma \ponte" para os Doumentos de Jesus, e,em virtude de sua data�~ao e autoria, pode ter sido aresentado aos 62 Doumentos da Parte IIIexistentes, por oasi~ao ou um pouo antes de os Doumentos de Jesus hegarem em 1935. ODoumento 119, (o 63o� da Parte III) paree n~ao ter rela�~ao sequenial aparente om os Doumentosque o preedem na Parte III. �E de autoria de \O Chefe das Estrelas Vespertinas" - uma entidadeque n~ao �e autor de outros Doumentos - e paree sinalizar uma mudan�a de foo para uma novafase da hist�oria do nosso planeta: a reupera�~ao e expans~ao do onheimento humano que tinha sidoperdido, relaionado om a Quarta Revela�~ao de �Epoa, a Vida e Ensinamentos de Jesus de Nazar�e.6\Livro de Urantia", Doumento 31: \O Corpo de Finalidade", Item 31.10: \A Aventura do �Ultimo",Par�agrafo 22.7\Livro de Urantia", Doumento 56: \A Unidade Universal", Item 56.10: \A Verdade, a Beleza e a Bon-dade", Par�agrafo 23.8\Livro de Urantia", Doumento 119: \As Auto-outorgas de Cristo Mihael", Item 119.8: \O Status deMihael P�os-outorgado", Par�agrafo 9.9JJ Johnson salienta que, por qualquer raz~ao, a ita�~ao para a Parte III �e apresentada entre olhetes [ ℄, enquantoas ita�~oes das Partes I e II n~ao o s~ao. 55



6.2 Parte IV, os doumentos de JesusA Vida e Ensinamentos de Jesus veio de uma vez em 1935, e n~ao em resposta a perguntas do F�orum.Provavelmente a Parte IV j�a tinha sido autorizada pelos Intermedi�arios ao tempo em que a permiss~aofoi dada para materializ�a-los e inseri-los no proesso de Revela�~ao. N~ao h�a data�~ao nos Doumentosda Parte IV. A delara�~ao iniial de autoria informa:Livro de UrantiaParte IV - A Vida e Os Ensinamentos de Jesus\Este grupo de doumentos �ou a argo de uma omiss~ao de doze intermedi�arios de Urantiaagindo sob a supervis~ao de um Melhizedek diretor de revela�~ao. As bases desta narrativa foiforneida por um intermedi�ario seund�ario que foi erta vez designado para a guarda supra-humana do Ap�ostolo Andr�e." (p�ag. 1321 [1℄)A ita�~ao do Diretor Melhizedek do primeiro Doumento da s�erie (120) informa:\Livro de Urantia", par�agrafo 121 110: . . . \Agindo sob a supervis~ao de uma omiss~ao dedoze membros da Irmandade Unida de Intermedi�arios de Urantia, promovida onjuntamentepelo presidente de nossa ordem e o Melhizedek relator, sendo eu o intermedi�ario seund�arioque uma vez esteve ligado ao Ap�ostolo Andr�e, estou autorizado a fazer o registro da narrativados atos da vida de Jesus de Nazar�e, omo foram observadas pela minha ordem de riaturasterrenas, e omo foram parialmente registradas subsequentemente pelo sujeito humano queesteve sob minha guarda tempor�aria. Sabendo omo seu mestre evitou t~ao esrupulosamentedeixar registros esritos atr�as de si, Andr�e reusou-se �rmemente a fazer muitas �opias de suanarrativa esrita. Uma atitude semelhante da parte dos outros ap�ostolos de Jesus retardouenormemente a reda�~ao dos evangelhos." (P�agina 1332 [1℄) O restante da Revela�~ao de Urantia- os Doumentos de Jesus - �aram a argo de uma \Comiss~ao de Intermedi�arios".Tanto o Dr. Sadler quanto Christy disseram ao Dr. Sprunger que a revela�~ao inteira foi mate-rializada em forma manusrita. Na entrevista de Bill Sadler Jr. previamente gravada e disutida,ele disse que o proesso de materializa�~ao jamais foi observado, mas ele espeulava que se a mate-rializa�~ao de um Doumento pudesse ter sido observada, provavelmente tudo o que poderia ter sidovisto teria sido um l�apis esrevendo inteiramente por si mesmo numa tabuleta. Quando perguntadose todos os Doumentos foram esritos a l�apis, ele a�rmou que foram11.James \JJ" Johnson, de Phoenix, Arizona teve duas onversa�~oes pessoais om Christy - uma nosanos 70 e novamente no ome�o dos anos 80. Ela disse a ele em sua primeira visita que o manusritoera esrito a m~ao. Ele perguntou espei�amente omo sabia ela que palavras deviam �ar em it�alio,quando ela datilografava o manusrito. Christy respondeu, \todas as palavras que datilografamosem it�alio, estavam sublinhadas". Ele fornee essa informa�~ao omo um suporte adiional para umtexto que foi materializado em forma esrita a m~ao12.PARTE IV, A Vida e Ensinamentos de Jesus foi materializada da mesma forma omo o foramos outros Doumentos. O mesmo proesso teve lugar depois que eles foram reebidos: datilografaros Doumentos a partir dos manusritos esritos a m~ao, onferi-los, e em seguida os manusritosdesapareiam. Tem havido testemunhos, notadamente do urantiano Bud Kagan, de que os Dou-mentos de Jesus hegaram datilografados. Contudo, essa id�eia se vai, diante do testemunho e daorrespondênia do Dr. Sadler. Uma arta de Benjamin N. Adams, opiada para o Dr. Sadler, ques-tionava a preis~ao de v�arias �areas dos Doumentos. Num ponto, Adams notou que o professor de10\Livro de Urantia", Doumento 121: \A �Epoa da Auto-Outorga de Mihael", Par�agrafo 1.11Fita de �audio gravada em Oklahoma, datada de 18/2/62.12Carta pessoal de JJ Johnson, de 29 de setembro de 1999. JJ forneeu outros elementos have de informa�~ao paraesta hist�oria. 56



Alexandria que ensinou a Clemente era Pantaenus, e n~ao Poutaenus, omo inorretamente delaradona p�agina 2074 da edi�~ao de 1955. O Dr. Sadler expliou o erro numa arta ao Reverendo Adamsde 17 de maio de 1959:\Eu penso que a soletra�~ao inorreta do nome do professor em Alexandria �e indubitavelmenteum erro na transri�~ao para a datilogra�a. Um `an' foi indubitavelmente transrito omo um`ou'. Eu lembro omo �as vezes ��avamos em d�uvida quanto a se uma letra era um `a' ou um `u'no manusrito. Certamente, n�os que est�avamos preparando esse assunto, n~ao sab��amos o nomedesse professor e assim pod��amos ter failmente inorrido nessa falta." [Ver Apêndie B para otexto ompleto dessa arta℄.Uma vez que a passagem em quest~ao �e dos Doumentos de Jesus, foi laramente transrito deum doumento esrito a m~ao. Um doumento esrito om as mesmas arater��stias do resto dosDoumentos de Urantia. Numa parte diferente da arta o Dr. Adams aponta um outro poss��vel erro:\P�agina 1363 (pr�oximo ao �m) `Para leste eles podiam disernir �a distânia o vale do Jord~ao emais al�em as olinas rohosas de Moab.' Mas as olinas rohosas de Moab n~ao estavam a lestede Nazar�e mas a leste do Mar Morto." [Ver Apêndie B, para o texto ompleto da arta do Dr.Adams.℄Responde o Dr. Sadler:\Sua observa�~ao aera de Moab �e um enigma para mim. Eu apenas olhei no atlas, e, por erto,voê tem raz~ao. N~ao tenho explia�~ao para esse t�opio - seja um engano dos intermedi�arios ouum engano de �opia. N~ao posso dizer, mas evidentemente voê tem raz~ao nesse ponto." [VerCap��tulo Sete, mudan�as na anota�~ao do texto da Parte IV, p�agina 156, # 13℄Em sua arta, o Dr. Sadler �e frano e n~ao india que ele instituir�a mudan�as para orrigir asdisrepânias aparentes. O leitor pode notar que transparee de suas respostas que ele j�a n~ao temaesso aos Reveladores por volta de 1959. Outro ponto de interesse na arta do Dr. Sadler �e queele india que os Reveladores preferiram reter uma parte onsider�avel do manusrito de A Vida eEnsinamentos de Jesus. Esreve ele:\Voê deve lembrar que os intermedi�arios prepararam uma narrativa que era muitas vezes maiordo que a que foi �nalmente dada omo Parte IV do Livro de Urantia. Pode ser que tenham sidoenontradas algumas di�uldades na hora de suprimir."Baseado no testemunho do Dr. Sprunger, Clyde Bedell e outros, os Doumentos de Jesus foramlidos para o F�orum e entregues pelos Reveladores exatamente omo o resto do Livro de Urantia. Issotamb�em pode ser doumentado dentro do ontexto ompleto da delara�~ao em Hist�oria Dois de queos Doumentos de Jesus foram lidos para o F�orum:\O plano era esse. N�os ler��amos um Doumento na tarde de domingo e no domingo seguinteas novas perguntas seriam apresentadas. Estas seriam outra vez sorteadas, lassi�adas, et.Esse programa obriu v�arios anos e �nalmente resultou na apresenta�~ao dos 196 Doumentosdo Livro de Urantia."\De erto modo, havia uma tereira apresenta�~ao. Depois de reeber esses 196 doumentos,diziam-nos que a `Comiss~ao de Revela�~ao' gostaria que n�os veri��assemos os Doumentos maisuma vez e �z�essemos perguntas relativas ao `Eslareimento de Coneitos' e �a `Remo�~ao deAmbiguidades.' Esse programa obriu mais uma vez v�arios anos. S�o eram feitas mudan�as de57



pequeno vulto. Alguns t�opios eram aresidos - outros removidos - mas havia poua revis~aoou ampli�a�~ao do texto."\O que aabamos de registrar se refere mais partiularmente �as Partes I, II e III do Livrode Urantia. A Parte IV - os Doumentos de Jesus - teve uma origem ligeiramente diferente.Eles foram produzidos por uma omiss~ao de intermedi�arios e foram ompletados um ano depoisdos outros doumentos. [Veja: a seguinte linha �e a que ostuma ser usada fora do ontexto℄.As primeiras três partes foram ompletadas e erti�adas para n�os no A. D. de 1934. OsDoumentos de Jesus n~ao foram entregues at�e 1935"13.A linha que �e apresentada fora do ontexto �e usada para dar suporte �a id�eia de que os Doumentosforam \ompletados e erti�ados" em 1934. Contudo, no ontexto pr�oprio, om as passagens pr�evias,�e laro que um esritor inexperiente (provavelmente Christy) quis omuniar que as Partes I-III dosDoumentos foram materializados e entregues a m~aos humanas em 1934. Os Doumentos de Jesusvieram um ano mais tarde. As sequênias de leitura de todos os 196 Doumentos ontinuaram ent~aopor \v�arios anos" sob a vigilânia da Comiss~ao de Intermedi�arios para a Revela�~ao. [A �opia dotexto n~ao foi �xada at�e aproximadamente maio de 1942. Naquela oasi~ao, o F�orum foi informadopela Comiss~ao de Revela�~ao de que n~ao seriam aolhidas mais perguntas. Esses aonteimentos ser~aoexaminados om mais detalhes no pr�oximo ap��tulo.℄H�a uma anedota que eu ouvi de Clyde Bedell, Dr. Sprunger e outros, que mais uma vez india queos Doumentos de Jesus foram lidos para o F�orum e subsequentemente editados pelos Intermedi�arios.O Dr. Sadler, ao apresentar erto domingo um Doumento para o F�orum, leu que \Natanael tinhabastante senso de humor para um judeu." Houve um riso abafado de divertimento que se espalhoupelos membros do F�orum. Mais tarde, quando a �opia datilografada foi removida da âmara sub-terrânea e examinada (os manusritos originais esritos a m~ao tinham sido destru��dos), essa a�rma�~aon~ao apareia. Uma vez que os manusritos eram sempre guardados numa âmara subterrânea, ja-mais se onseguiu entender omo esta e outras \orre�~oes" puderam ser exeutadas no manusritodatilografado.O proesso de ler todos os Doumentos para o F�orum ontinuou atrav�es dos anos Trinta. ClydeBedelll a�rmou em 1983:\Os Doumentos foram revisados at�e que foi apresentado o Doumento 196, foram feitas pergun-tas e em seguida produzidas respostas dentro do texto, que se ampliaria, e assim por diante14."Quando os Doumentos de Jesus hegaram pela primeira vez em 1935, eles foram n~ao apenas umasurpresa (pois o manusrito original n~ao era uma resposta a perguntas do F�orum), mas A Vida eEnsinamentos de Jesus tamb�em ampliava muito os objetivos e as implia�~oes da Revela�~ao. Comoindiado, de aordo om a arta do Dr. Sadler para o Dr. Adams, a vers~ao �nal que foi materializadapara os humanos (depois que tinha sido editada pelos Intermedi�arios), era muito menor que a vers~aooriginal. Contudo, a Parte IV aumentava de um ter�o o tamanho do manusrito. Al�em disso, a ParteIV estava maradamente enfoada e detalhada para uma espe���a estrutura de tempo.As mais de 1300 p�aginas pr�evias do Livro de Urantia obriam um per��odo de 400 bilh~oes de anos,toando mesmo a pr�opria origem do tempo. Elas desreviam distânias irundando o universo queest~ao al�em do que pode a imagina�~ao humana abra�ar. Em ontraste, as 773 p�aginas que desrevema vida e ensinamentos de Jesus obre apenas um pouo mais de 35 anos da vida de um homem, eem sua maior parte foalizam suas viagens sobre um territ�orio de umas pouas entenas de milhasquadradas. Aproximadamente um ter�o dos Doumentos de Jesus registram os �ultimos sete dias da13Hist�oria do Movimento de Urantia Dois - [Compilada por um membro da Comiss~ao de Contato, sem data℄ p�agina18-19.14AN INTERVIEW WITH CLYDE BEDELL [Uma Entrevista om Clyde Bedell℄, onduzida por Barbara Kulieke,em 1983, The Study Group Herald, dezembro de 1992, p�agina 1.58



vida de Jesus e os aonteimentos que se seguiram imediatamente �a sua morte. Seria um desa�oalular as raz~oes proporionais de tempo real pela distribui�~ao do espa�o no texto! N~ao admira queClyde Bedell esrevesse mais tarde:\As primeiras 1300 p�aginas do Livro de Urantia s~ao preliminares para suas �ultimas 800 p�aginas,as mais importantes 800 p�aginas impressas na Terra - A VIDA E ENSINAMENTOS DE JESUS.As 800 p�aginas n~ao s~ao suporte para as primeiras 1300. As primeiras 1300 p�aginas est~ao,no Livro de URANTIA, para forneer uma imensur�avel vis~ao retrospetiva �osmia. Umamontagem in�nita e de apoio para o Criador de nosso universo - viver uma vida om umamiss~ao em nosso min�usulo planeta15."Alguns rist~aos fundamentalistas hamariam a aten�~ao para a advertênia que Jo~ao oloou no�m das Revela�~oes, o �ultimo livro da B��blia, na qual ele delarou que ningu�em devia aresentar ousubtrair uma simples palavra ao que tinha sido esrito. Naqueles dias anteriores ao \opyright" taisadvertênias n~ao eram inomuns. Urantianos hamar~ao aten�~ao para outras palavras esritas porJo~ao no �m do seu Evangelho de Jesus:\Jesus fez ainda muitas outras oisas, se todas elas fossem registradas, eu suponho que mesmoo mundo todo n~ao teria lugar para os livros que seriam esritos16."Muitas pessoas têm sido subjugadas pelos feitos e retido as palavras de Jesus na B��blia. Se h�a amenor possibilidade de que haja palavras e feitos adiionais que foram fervorosamente registrados es~ao agora revelados, n~ao valeria a pena pelo menos examinar os Doumentos de Jesus? Para muitos,muitos urantianos (eu inluso), os Doumentos de Jesus reaenderam meu desejo latente de areditarno Homem de Nazar�e e no Filho de Deus, e estudar seus ensinamentos. Quando eu terminei minhaprimeira leitura dos Doumentos de Jesus, desobri que reuperara uma f�e on�ante em Jesus queiria eventualmente reformular meu inteiro sistema de ren�a. Tal �e o poder da vida e ensinamentosde Jesus de Nazar�e. Na verdade, \De todo o saber humano, aquele que �e de maior valor �e onheera vida religiosa de Jesus17 e omo ele a viveu." (p�agina 2090 [1℄)Contudo, nos anos que se seguiram �a publia�~ao do Livro de Urantia, os Doumentos de Jesusforam ataados por pessoas om v�arias id�eias preonebidas na base de que eles eram \aresentados"omo um pensamento posterior, ou mesmo inventado pelo pr�oprio Dr. Sadler. Mesmo hoje, algunsindiv��duos fazem essa alega�~ao. Ao ontr�ario, h�a algumas evidênias a dar apoio �a a�rmativa de ClydeBedell de que os Doumentos de Jesus foram projetados para ser a obra-prima �nal, e os primeirosDoumentos formariam a moldura que estava destinada a apresent�a-los. Como um urantiano anônimoerta vez delarou:\A �ultima parte do livro de Urantia mostra omo vive algu�em que ompreende as primeiras trêspartes."Nenhum dos r��tios que insinuaram que o Dr. Sadler era o autor, ou opressivamente editou osDoumentos de Urantia no todo ou em parte, jamais indiou um motivo plaus��vel. O Dr. Sadler n~aopreisava dos Doumentos de Urantia, pois tinha uma vida muito bem suedida. Ele n~ao obteve poderou riqueza dos Doumentos de Urantia, e j�a era bastante famoso. De fato, tivesse o envolvimento doDr. Sadler om a publia�~ao do livro de Urantia sido publiada largamente, isso teria sem d�uvidaomprometido sua oresente arreira pro�ssional. O Dr. Sadler era um homem de reputa�~ao e15A MONOGRAPH ON A VITAL ISSUE CONCERNING THE URANTIA BOOK AND MOVIMENT [Monogra�aSobre um T�opio Vital Relativo ao Livro de Urantia e ao Movimento℄ por Clyde Bedell, 1/81, p�agina 25.16Jo~ao 21:25.17\Livro de Urantia", Doumento 196: \A F�e de Jesus", Item 196.1: \Jesus - O Homem", Par�agrafo 3.59



honra inquestion�aveis, e ningu�em que o onheia areditou que ele tivesse violado seu sagrado votode proteger os Doumentos de Urantia da ontamina�~ao de ar�esimos ou modi�a�~oes humanas.Com o ar�esimo de A Vida e Ensinamentos de Jesus, Parte IV, foram aresidos setenta e seteDoumentos. Os Doumentos eram agora 196.6.3 Preparando uma introdu�~ao aos doumentosEm algum ponto, o Dr. Sadler e BILL Sadler Jr. deidiram que os Doumentos de Urantia preisa-riam de alguma esp�eie de introdu�~ao. Compuseram um doumento para servir a esse prop�osito, masforam �rmemente rejeitados numa sess~ao de ontato. Os Reveladores disseram a eles que, emboraeles estivessem bem intenionados, sua ontribui�~ao n~ao era aeit�avel: \Uma vela n~ao pode iluminaro aminho para o sol." Os Sadler foram al�em disso avisados de que na oasi~ao prop��ia seria prepa-rada uma introdu�~ao para o Livro. Quando eles reeberam a Introdu�~ao para o Livro, o Dr. Sadleradmitiu a inadequa�~ao do que ele e seu �lho tinham preparado18.Mais tarde, ontudo, Bill Sadler Jr. reebeu autoriza�~ao para ompor um �Indie para o Livro. Eleompilou os t��tulos dos Doumentos e os abe�alhos das partes para esse �Indie. O urantiano James\JJ" Johnson, de Phoenix, Arizona, destaa que Bill Sadler tomou algumas pequenas liberdades noproesso. Uma das v�arias desobertas de Johnson �e que Bill lista Mant�utia Melhizedek omo oautor do Doumento 120. Conquanto os Doumentos dêem a entender que ele pode ter sido o autor,n~ao o listam espei�amente. O Dr. Sadler deixou bem laro que, fora do �Indie, nenhum humanotinha sido autor de qualquer parte do texto atual dos Doumentos de Urantia.Um membro do F�orum fez erta vez uma sugest~ao para \melhorar" um dos Doumentos e isso foilevado atrav�es da Comiss~ao de Contato para os Reveladores. Eles foram energiamente informados deque n~ao seria permitido nenhum ar�esimo humano aos Doumentos de Urantia. Toda preau�~ao foitomada para publiar os Doumentos de Urantia e a Introdu�~ao exatamente omo foram reebidos19.A Introdu�~ao do Livro de Urantia termina om esta ita�~ao:\[Ditada por um Conselheiro Divino de Orvônton, Chefe dos Corpos de Personalidades doSuperuniverso, designado para retratar em Urantia a verdade relativa �as Deidades do Para��so edo universo dos universos.℄" Colhetes do original (p�agina 17 [1℄)6.4 A tereira rodada para o f�orumPor volta de 1939, o proesso pode ter-se tornado um tanto rotineiro e talvez mesmo sem m�etodopara a maioria dos frequentadores do F�orum. A rota�~ao de frequentadores ontinuava alta e oompareimento regular ao F�orum era om frequênia pouo expressivo. Alguns dos mais dediadosfrequentadores do F�orum sugeriram que um grupo se propusesse voluntariamente a empenhar-se emmais profundos estudos dos Doumentos e ompareimento mais regular. (Tanto o Dr. Sprungerquanto Mark Kulieke sugeriram que essa id�eia deveria vir omo uma ordem dos Reveladores. H�atamb�em ap�orifos alegando uma \omunia�~ao" para aquele �m). Setenta membros do F�orum seapresentaram voluntariamente para turmas mais intensivas. Enontros dos setenta foram mantidosde maneira mais formal, om turmas nas noites de quarta-feira e tamb�em enontros aos domingos. Os\setenta", omo se tornaram onheidos, empreenderam um estudo sistem�atio dos Doumentos de 518A COMMENTARY ON THE ORIGIN OF THE URANTIA BOOK [Coment�ario Sobre a Origem do Livro deUrantia℄, por Meredith J. Sprunger, 13/6/91, p�agina 5.19IBID., p�agina 5. 60



de abril de 1939 at�e o ver~ao de 1956. Durante esses 17 anos, os Setenta insreveram 107 estudantes.Esse grupo foi o predeessor da \Esola da Irmandade Urantia", que se formou mais tarde20.Dizia-se que os Setenta tinham reebido, atrav�es da Comiss~ao de Contato, oito mensagens esritas,omunia�~oes do Sera�m do Progresso, que estava adido ao Governo Planet�ario Sobrehumano donosso planeta. Durante esses anos muitas outras mensagens esritas foram supostamente reebidaspela Comiss~ao de ontato. Quase todas essas mensagens tinham uma anota�~ao no �m da �ultimap�agina, que dizia: \Para ser destru��da pelo fogo n~ao depois do apareimento dos Doumentos deUrantia impressos." O des��gnio dos Reveladores era laramente que nenhum ap�orifo existisse depoisda publia�~ao do Livro21.Infelizmente, alegados ap�orifos de Urantia ontinuamente apareem. Algumas vezes a informa�~ao�e interessante e ajuda-nos a ompreender as oisas, algumas vezes est�a fora do ontexto, editada emal orientada. Quando examinamos esses materiais devemos lembrar que tais \mensagens" n~ao s~aorevela�~ao, e que n~ao �e poss��vel veri�ar a fonte de tais esritos. Mesmo que fossem omunia�~oes dosReveladores, seriam sem qualquer d�uvida destinados a outra oasi~ao e a outro lugar. Uma vez que osoriginais eram supostamente para serem destru��dos, a existênia de ap�orifos de Urantia tais omo�opias de \apontamentos instrutivos" de personagens elestiais s~ao menos evidênias hist�orias doque india�~oes da fraqueza e insensatez da natureza humana. Com esses avisos em mente, segue-sealegada mensagem de um regente do Pr��nipe Planet�ario de Urantia em exer��io que se diz ter sidoendere�ada tanto aos Setenta quanto ao F�orum:\Tenho interesse pessoal em vosso grupo e profunda afei�~ao por voês omo indiv��duos. Eulouvo a vossa lealdade, mas estou um tanto espantado om vossa relativa indiferen�a para oma importânia da miss~ao que foi on�ada �as vossas m~aos. Vosso grupo de Setenta pode pareermostrar mais interesse porque voês foram seleionados e porque voês est~ao mais ou menossob disiplina. Mas a maioria do vosso F�orum deixa-me hoado om vossa falta de entusiasmo. . . Advirto-vos a estar sempre atentos para a importânia da extraordin�aria on�an�a que foioloada em vossas m~aos22."Com a aproxima�~ao dos anos Quarenta, pareia que os Reveladores logo \�xariam" o texto epermitiriam o ome�o dos trabalhos tipogr�a�os em prepara�~ao para a publia�~ao do Livro de Uran-tia. A 1 de agosto de 1939, a Dra. Lena Sadler morreu depois de uma longa e orajosa luta omum Câner de seios. Ela onseguira levantar 20.000 d�olares em pequenas doa�~oes para o fundo depublia�~ao do Livro de Urantia23. Uma vez que esse fundo n~ao era su�iente, um membro rio doF�orum ofereeu-se para ustear inteiramente a publia�~ao. Contudo, de aordo om o que o Dr.Sadler ontou a Meredith Sprunger, os Intermedi�arios deliberaram ontra isso. Eles aonselharamfortemente que o fundo para publia�~ao do Livro de Urantia devia ser uma atividade de grupo. Foifeito um apelo geral e a resposta entusiasta do F�orum, junto om o que a Dra. Lena tinha levantadopreviamente, alan�ou um valor su�iente para a primeira impress~ao.Com a morte da Dra. Lena Sadler em 1939, um membro da Comiss~ao de Contato original se forae n~ao havia preparativos para substitu��-la. Tornou-se �obvio que o tempo estava se tornando adavez mais um fator importante �a medida que os membros remanesentes da Comiss~ao de Contatoimaginavam se eles viveriam para ver a publia�~ao do Livro. O Dr. Sadler e os Kellogg estavam nametade dos seus sessenta agora. Christy estava quase om inquenta, e Bill Sadler Jr. tinha h�a pouo20Hist�oria do Movimento de Urantia Dois - [Compilada por um membro da Comiss~ao de Contato, sem data℄ p�agina22.21Hist�oria do Movimento de Urantia Dois - [Compilada por um membro da Comiss~ao de Contato, sem data℄ p�agina21.22The PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION [Plano para a Revela�~ao do Livro de Urantia℄, porCarolyn B. Kendall, Doumento distribu��do a 18 de janeiro de 1996, p�agina 8.23Hist�oria do Movimento de Urantia Dois - [Compilada por um membro da Comiss~ao de Contato, sem data℄ p�agina24. 61



passado os trinta. Ainda assim, os membros da omiss~ao tinham esperan�a de que os Doumentosde Urantia \seriam publiados durante a vida de pelo menos alguns dos membros"24.Um mês ap�os a morte da Dra. Lena, a 1 de setembro se 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. AII Guerra Mundial tinha ome�ado.

24IBID., p�agina 21 62



Cap��tulo 7Conitos Humanos antes da Impress~aodo Livro de UrantiaPor volta de 1941, a Fran�a tinha entrado em olapso e Hitler era o virtual senhor da Europa. Haviaentre os amerianos grande preoupa�~ao de que os Estados Unidos fossem arrastados para o onitopara ajudar a Inglaterra. Enquanto isso, no n�umero 533 de Diversey, a preoupa�~ao om a guerra eraombinada om a previs~ao de que a publia�~ao dos Doumentos de Urantia seria retardada. Nessaatmosfera, em julho de 1941, Harold Sherman e sua esposa visitaram o Dr. Sadler em Chiago. Essehaveria de ser um enontro funesto.7.1 O tumulto de ShermanEm 1942 teve lugar no F�orum uma rebeli~ao de grupos, geralmente onheida omo o \tumulto deSherman". O triste resultado desse feroz onito afetou a ultura do F�orum e ausou divis~oes noMovimento de Urantia que persistiram at�e os dias atuais. Para ompreender o impato demolidorque o \tumulto de Sherman" teve sobre o F�orum, n�os preisamos primeiro onsiderar os aspetosn~ao aparentes dos primeiros planos visando formar uma organiza�~ao para supervisionar o bem-estare a propaga�~ao dos Doumentos de Urantia. N�os sabemos que nos ome�os dos anos Trinta estavamsendo formulados planos para uma organiza�~ao Urantia porque Clyde Bedell esreveu uma forte artaa Wilfred Kellogg em outubro de 1933, questionando a id�eia de um Conselho de Administra�~ao auto-indiado om direitos vital��ios1. Por volta de 1941, omo a poss��vel publia�~ao dos Doumentospareia estar se aproximando, foram onsultados advogados pela Comiss~ao de Contato quanto �aforma�~ao e estrutura de uma entidade inorporada para assumir a responsabilidade pelo bem-estardos Doumentos de Urantia. O F�orum estava a par dessa atividade, mas eles n~ao eram onsultados,nem mesmo geralmente inteirados da natureza e status dos planos organizaionais da Comiss~ao deContato. Foi nessa atmosfera que Harold Sherman e sua esposa se assoiaram ao F�orum.Para ompreender o que ent~ao teve lugar, preisamos examinar três fontes prim�arias. Em 1976Harold Sherman publiou uma vis~ao muito dram�atia dos aonteimentos dos 34 anos preedentesnuma pequena brohura: \How to Know what to Believe [Como Saber no Que Areditar℄". Nomesmo ano, Clyde esreveu um doumento em r�eplia: A Response to a Thinly Disguised Attakon the Urantia Papers [Resposta a um Ataque Mal Disfar�ado aos Doumentos de Urantia℄. Ambosos relatos s~ao passionais; e ada lado tende a demonizar o outro. N~ao foi sen~ao em 2003-4, quandoSaskia Praamsma e Matthew Blok publiaram os volumes 1 a 3 do The Sherman Diaries [Os Di�ariosde Sherman℄, que novas informa�~oes deram mais uma perspetiva aos aonteimentos.1CARTA DE CLYDE BEDELL PARA WILFRED KELLOGG, outubro de 1933. Esta arta pode ser examinadano site da Irmandade: http://urantiabook.org/arhive/historykellogg letter1033.htm63



Os Di�arios de Harold Sherman e o doumento r�eplia de Clyde Bedel est~ao em razo�avel aordoaera de aonteimentos germinais que levaram �a rise. Pouo depois que os Sherman hegaram, a31 de maio de 1942, o F�orum foi informado de que a fase da Revela�~ao estava terminada, e n~ao maisseriam aolhidas perguntas dos membros do F�orum2. O texto foi �xado, e a Comiss~ao de Contatofoi autorizada a prepar�a-lo para publia�~ao. Desse ponto em diante, o F�orum tornou-se uma esp�eiede grupo de estudo glori�ado3. Os membros foram tamb�em exlu��dos de qualquer partiipa�~ao naforma�~ao das organiza�~oes que protegeriam e propagariam a Revela�~ao. Deve-se notar aqui que osmembros do F�orum tinham ontribu��do om o dinheiro que tornou poss��veis os preparativos para aimpress~ao do livro (a omposi�~ao do texto em tipos e a elabora�~ao das plaas de impress~ao). Devido�a degrada�~ao do F�orum e exlus~ao dos membros de disutir os planos organizaionais, houve umamoderada, mas resente dissidênia no F�orum.7.2 Quem era Harold Sherman?Harold Sherman era um bom esritor om uma inlina�~ao po�etia e espiritual, e sua esposa Marthaera a ele supremamente devotada. Ele tendia para o oulto e tinha fortes onvi�~oes aera dosfenômenos ps��quios. Em 1921, om a idade de 23, Sherman passou um ome�o de noite om HarryLoose, que era um indiv��duo enigm�atio e arism�atio. Sherman tornou-se onvenido de que Loosetinha insond�aveis poderes ps��quios. Com exe�~ao de uma �unia arta de Loose, eles perderamontato, mas Sherman nuna esqueeu aquela noite.Era 1941 antes que Harold fosse apaz de loalizar Loose outra vez. Naquela oasi~ao, Loose faloua Harold dos Doumentos de Urantia. Aparentemente Loose tinha sido um paiente do Dr. Sadlere tinha tomado parte no F�orum. Loose disse que quando os Doumentos fossem publiados emlivro, eles ausariam um impato no pensamento do mundo inteiro. Al�em disso, Loose estava ertode que Harold estava destinado a desempenhar um importante papel na propaga�~ao do Livro deUrantia, e eventualmente esreveria ele mesmo um grande livro que teria o mesmo objetivo que osDoumentos de Urantia. Loose tinha uma not�avel habilidade para lisonjear e persuadir Shermande que o esritor era um �lho do destino, e ele seria uma potente for�a �a medida que se tornassefamiliarizado om os Doumentos de Urantia. O livro de Sherman, esreveu Loose repetidamentepara Sherman, resultaria em fama e alama�~ao hist�oria para ele. \Oh que livro voê eventualmenteesrever�a! `Este �e o apartamento em que ele uma vez viveu' . . . " [Diaries, vol. 2, p�agina 64℄.Loose assegurou a Harold que Sherman era um indiv��duo sem igual, um de um grupo espeial queele hamou de h��bridos. Loose areditava que tanto ele quanto Sherman tinham reenarnado emnosso planeta v�arias vezes. (Certamente esta id�eia �e ontr�aria aos ensinamentos dos Doumentos deUrantia, mas naquela �epoa Sherman n~ao sabia disso).Harold e sua esposa eventualmente viajaram para Chiago para enontrarem o Dr. Sadler e paraaprender mais aera da Revela�~ao. Os Sherman foram aeitos pelo Dr. Sadler e eles se mudarampara Chiago em maio de 1942 para estudar a Revela�~ao de Urantia. A partir dos Di�arios, �e laro queSherman e Martha se sentaram no Diversey 533 para ler os Doumentos de Urantia om ora�~oeshonestos e desejo sinero de servir �a Revela�~ao. E nesse ponto �e que termina o primeiro volumedos fasinantes Di�arios. Ent~ao vêm os volumes dois e três, om informa�~oes que s~ao ainda maisassustadoras e intrigantes.2HIST�ORIA DO MOVIMENTO DE URANTIA UM, por um grupo de Pioneiros Urantianos, assistidos por mem-bros da omiss~ao de ontato, 1960, p�agina 6.3David Kantor relata que era seu entendimento que uma vez que fosse assinado o ontrato para a produ�~ao dasplaas, a Comiss~ao de Contato seria informada de que n~ao mais haveria apresenta�~ao de perguntas e o trabalho doF�orum quanto a isso estava terminado. Prosseguiu apenas omo um grupo de estudo dos domingos, embora muitosmembros ontinuassem a se referir ao grupo omo o \F�orum" e a si mesmos omo \membros" At�e que o Livro deUrantia fosse publiado, os novos membros do grupo de estudo dos domingos tamb�em preferiam identi�ar-se omomembros do \F�orum", embora o F�orum omo tal tenha essado de existir em 31 de maio de 1942.64



O Volume Dois dos Di�arios deixa erta onfus~ao em minha mente. A respeito de muitas oisasimportantes, ele ontrasta dramatiamente om o Livro de Harold de 1976, \Como Saber no QueAreditar". Por exemplo, Sherman elogia extravagantemente os Doumentos de Urantia atrav�es detodo o Volume Dois dos Di�arios:\. . . Isto �e uma revela�~ao verdadeira e autêntia, e ienti�amente prov�avel, de todos os mist�eriosdo universo que têm iludido o homem desde que a evolu�~ao das riaturas humanas neste planeta. . . Cada linha da imensa quantidade de material �e absolutamente de tirar o fôlego." [p�agina 23℄Isso, a despeito do fato de que o material dos h��bridos de Harry Loose est�a supostamente \fal-tando". Loose esreveu:\A longa e muito interessante hist�oria dos h��bridos foi evidentemente apagada das mentes e dosdoumentos. Por que, eu n~ao sei, mas esteja erto, foi por uma boa raz~ao." [p�agina 47℄.Do Dr. Sadler Sherman esreve:\O Dr. Sadler �e uma personalidade t~ao gentil omo jamais enontramos, e estou erto de quesigni�a o melhor." [p�agina 43℄.Leves relama�~oes de Loose pelo orreio n~ao afetam a paix~ao de Sherman pelos Doumentos, e eleontinua a fazer raps�odias sobre eles. Nos Di�arios, depois de uma leitura ompleta dos Doumentos,Harold esreveu:\Aeito de ora�~ao e sem qualquer reserva absolutamente todo o Livro de Urantia e a Revela�~aoque ele ont�em." [p�agina 73℄De Jesus ele esreve:\. . . pela primeira vez ompreendemos ompletamente o apareimento de Jesus na Terra - porque ele veio e o que sua vinda signi�a para n�os, em rela�~ao a nosso destino, que onduz al�emdo que hamamos morte para gl�orias indesrit��veis." [p�agina 23℄Mesmo depois de uma onfronta�~ao om os Sadler no F�orum, em setembro de 1942, Haroldmantinha f�e nos Doumentos, embora ele estivesse desiludido om o Dr. Sadler. Ele esreveu dessehoque para Sir Hubert Wilkins em outubro, observando que:\a�nal, nada aonteeu para desareditar a maravilhosa revela�~ao".7.3 Conitantes registros de ShermanEssa �e uma vers~ao dos aonteimentos muito diferente daquela que �e apresentada no livro de Shermande 1976. Por exemplo, Sherman prolama em \Como Saber no Que Areditar" que ele e Marthativeram d�uvidas imediatas aera dos Doumentos por v�arias raz~oes, entre as quais porque \n~aopodiam aeitar" o oneito do Ajustador do Pensamento. [p�agina 71℄ Ele delara em \Como Saberno Que Areditar" que estava preoupado porque as primeiras três Partes dos Doumentos n~aofaziam men�~ao a Jesus, e que os Doumentos de Jesus foram aresentados depois que o Livro foradelarado \onlu��do" em 1934. [p�agina 72℄ Deve-se notar que Clyde Bedell e virtualmente todos os65



membros do F�orum onordam que a Revela�~ao ontinuou por todos as anos Trinta, e os Doumentosn~ao foram delarados onlu��dos pelos Reveladores at�e 31 de maio de 1942, quando a �opia foi �xada.Al�em disso, s~ao feitas referênias a Jesus vezes sem onta atrav�es do texto, ome�ando na p�agina 30,e mais 19 vezes nas primeiras em p�aginas. Harold esreveu em \Como Saber no Que Areditar" quehavia 92 Doumentos ao todo [p�agina 61℄ - h�a 1964. Obviamente as reorda�~oes de Harold tinham-seevaporado por volta de 1976 (ele estava om 78). Mas, h�a disrepânias mais s�erias entre os registrosdo Di�ario de Sherman e sua vers~ao do que aonteeu, em seu \Como Saber no Que areditar".Em \Como Saber no Que Areditar" Sherman diz que ele estava imediatamente interessado aerados Doumentos de Urantia omo um investigador e um advogado dos fenômenos ps��quios, inluindoproje�~ao astral, omunia�~ao om os mortos, numerologia, astrologia, e reenarna�~ao. Sherman alegaem \Como Saber no Que Areditar" que ele �ou perturbado porque os Doumentos de Urantiarejeitavam tais oneitos ps��quios (ao ponto de os Doumentos desreverem-nos omo \s�ordidos").Ele diz que mandou rapidamente uma arta registrada ao Dr. Sadler ausando-o virtualmente deentravar a verdade e distorer os Doumentos de Urantia porque ele alegava que o Dr. Sadler era\preoneituoso" ontra os fenômenos ps��quios. A Carta de Sherman, ujo texto est�a impresso em\Como Saber no Que Areditar", realmente adverte o Dr. Sadler de que, omo \guarda de on�an�a"dos Doumentos de Urantia ele seria hamado a prestar ontas atrav�es dos s�eulos vindouros porsua altera�~ao do texto para entravar informa�~oes sobre viagem astral, omunia�~ao om os mortos,reenarna�~ao, e assim por diante5. Quando sua rude arta foi supostamente respondida por apenasuma fria manifesta�~ao de raiva do Dr. Sadler, Sherman diz que ele se assoiou a Clyde Bedell e outrosmahos agressivos do F�orum para desa�ar a domina�~ao de Sadler sobre o F�orum submetendo-lheuma peti�~ao.Essa desri�~ao dos aonteimentos est�a longe da esfera de a�~ao dos aonteimentos que os Di�arios4HOWTO KNOWWHAT TO BELIEVE [Como saber no que areditar℄, por Harold Sherman, Fawett, Nova York,1976, p�agina 66-67. Nas p�aginas 70-72 Sherman d�a uma explia�~ao de Ajustador do Pensamento que �e totalmenteinorreta. Ele tamb�em questiona por que os Doumentos de Jesus foram aresentados, quando o livro \n~ao faziaqualquer men�~ao a Jesus omo tal?" (Lembrar que, ao tempo em que ele teve um enontro om o Dr. Sadler,por volta de julho de 1941, o texto estava virtualmente ompleto. Dentro de dez meses - aproximadamente quandoSherman e sua esposa realmente ome�aram a ler os Doumentos - o manusrito seria �xado e onsiderado prontopara omposi�~ao). A leitura apressada de Sherman falhou em pereber que, omo j�a delarado, Jesus �e menionadono Livro de Urantia j�a na p�agina 30, e 20 outras vezes antes que se atinja a p�agina 100. (Mihael �e menionadona p�agina 8 omo \Cristo Mihael - Filho do Homem e Filho de Deus", e 16 outras vezes antes da p�agina 100!). Olivro de Harold Sherman foi uma fonte de informa�~ao b�asia usada por Martin Gardner em seu pr�oprio livro \Urantia- The Great Cult Mystery" [Urantia - o grande mist�erio Religioso℄, que foi uma infeliz rejei�~ao geral de qualquerpossibilidade de os Doumentos de Urantia ter um onte�udo de revela�~ao. Os Cap��tulos de Gardner sobre suas duasfontes haves, Sherman e Harry Loose, (p�aginas 135-160) têm que ser lidos para se pereber a que ampos distantesforam as id�eias \ps��quias" desses homens. Gardner tamb�em usava informa�~oes que ele obteve da vi�uva de Sherman,Martha Sherman. Gardner, que rejeitou e ridiularizou as informa�~oes de estimados urantianos omo o Dr. Sprunger,relata sem oment�arios passeios de Harold Sherman \fora do orpo", �a J�upiter, om um ientologista, e a habilidadede Harry Loose para fazer um len�o voar de uma amareira para dentro de sua m~ao, a v�arios p�es de distânia. (Issofoi relatado a Gardner por Martha Sherman, p�agina 139). Gardner relata nas p�aginas 149-150 ausa�~oes da �lha deKellogg de que Sherman pediu-lhe para roubar as plaas do Livro de Urantia, de forma que ele pudesse adquirir-lheo opyright omo autor e fazer dele um �lme. (As plaas estavam armazenadas numa âmara subterrânea de R. R.Donneley & Sons em Crawfordsville, Indiana). Ele fala de uma arta de Loose para Sherman na qual Loose elogiaum novo livro de Sherman: \The Dead Are Alive" [Os mortos est~ao vivos℄ omo uma \obra-prima". Gardner revelaque Sherman desreveu seu primeiro enontro om Loose omo as horas \mais inspiradoras" de sua vida. Finalmente,Gardner enerra seu ap��tulo dando a p�ublio uma arta �nal esrita por Sherman para o Dr. Sadler. A arta estavaheia de ausa�~oes bizarras e quest~oes ret�orias. Gardner solenemente relata que \N~ao h�a evidênia" de que o Dr.Sadler respondeu �a arta. (Os Di�arios de Sherman indiam que essa arta jamais foi enviada). Na p�agina 407 de seulivro Gardner nos diz que uma arta do ex-poliial Loose para Sherman espeulava que a morte da Dra. Lena Sadlertinha ausado \algo para aonteer" �a personalidade do Dr. Sadler. (Loose pode ter sido um paiente psiqui�atrio doDr. Sadler, omo Gardner relata na p�agina 136). Finalmente, Gardner nos diz na p�agina 407 que sua pr�opria \araesposa" pensou que seu livro, \Urantia - The Great Cult Mystery", era um \desperd��io total" de suas energias.5O texto dessa arta (de aordo om Sherman) est�a transrito nas p�aginas 73-75 de HOW TO KNOW WHAT TOBELIEVE, POR Harold Sherman, Fawett, Nova York, 1976.66



desrevem no Volume Dois. Deixando de lado se Sherman, naquele momento areditava \sem re-servas" na Revela�~ao, omo est�a registrado nos Di�arios, ele tamb�em delara que havia três artasenviadas por Sherman para o Dr. Sadler, antes da subleva�~ao. A primeira fazia algumas perguntasrespeitosas sobre fenômenos ps��quios [33-36℄. Essa arta termina om um ordial:\Essas quest~oes e oment�arios s~ao submetidos om total respeito e total humildade."As outras duas artas s~ao tamb�em muito moderadas, quase bajuladoras, e questionam apenas aestrutura organizaional proposta, e os planos para publiidade, propaganda e distribui�~ao do livrodepois da publia�~ao. Os Di�arios revelam que o Dr. Sadler visitou os Sherman depois de ada umadessas duas artas para respondê-las em pessoa. Houve uma disuss~ao s�eria, ortês e detalhada entreSadler e Sherman aera tanto de problemas organizaionais quanto de planos de publia�~ao. Sadlerestava aberto a sugest~oes sobre a publia�~ao dos Doumentos, mas era ompletamente n~ao responsivoquanto a problemas organizaionais. Mesmo assim, n~ao houve animosidade aberta entre os dois.Contudo, Loose esreve a Sherman sugerindo que ele deve agora onfrontar Sadler agressivamente:\Sim, voê ometer�a erros. Todo profeta e vidente, todo homem santo, sem exe�~ao, desde oome�o at�e agora, têm ometido erros. Voê n~ao ser�a uma exe�~ao, e ertamente eu n~ao tenhosido uma exe�~ao." (p�agina 115)Na metade de agosto de 1942, Sadler, Christy e os Sherman �zeram um passeio de autom�ovelat�e Marion, Ohio, para onfraternizar om os Davis. Sherman levantou a quest~ao organizaionalno aminho, e foi apoiado por Christy. Embora Sadler tenha-se mantido �rme, o passeio de �m desemana prosseguiu em bons termos. O Dr. Sadler n~ao paree suspeitar de nada. Fora do alane doouvido, Christy revelou para Sherman que o Dr. Sadler \�ar�a terrivelmente esmagado" se e quandoele souber das atitudes negativas que existiam no F�orum. Nesse �m de semana Sherman reebedurante o sono uma \mensagem" que ele atribui a seres elestiais. �E intitulada: \Planos de Batalhapelo Livro de Urantia" e ap�oia passionalmente as id�eias de Harold para distribui�~ao em massa doLivro om m��nima organiza�~ao. Harold onsidera esse sonho omo o sinal pelo qual ele tinha estadoesperando. Ele esreve para Harry Loose na sua volta de Marion:\Como voê vê pelo anexo [Plano de Batalha pelo Livro de Urantia,℄ sua arta foi uma on�rma�~aode: `Plano de Batalha pelo Livro de Urantia', e voê diz lute - ataque e ataque e ataque!"\Est~ao ome�ando a aonteer oisas. Estou reebendo minhas instru�~oes. Esses doumentospareem-me irrefut�aveis. Como pode Sadler ou qualquer humano manter-se ontra isto? Estouobtendo ofertas de apoio de membros proeminentes do F�orum altamente onsiderados pelosSadler, que �ar~ao hoados quando forem onfrontados por esses `antigos on��aveis' ". [p�agina121℄Paree na verdade estar aonteendo oisas, e o Dr. Sadler ontinua desatento. Harold ome�a aarranjar ada vez mais apoio para reabrir a disuss~ao aera dos planos de organiza�~ao. Ele mostraseu Plano de Batalha pelo Livro de Urantia a v�arios membros do F�orum, inlusive os Kellogg e a�lha deles Ruth. Foi deidido que seria oportuna uma peti�~ao, e Clyde Bedell foi esolhido para atarefa de dar-lhe forma. Enquanto isso, o Dr. Sadler, ainda ignorante dos problemas em fermenta�~ao,teve uma not�avel reuni~ao om os Sherman na qual ele deu uma detalhada explia�~ao de omo osDoumentos de Urantia foram materializados. Nessa explia�~ao ele eslareeu que nenhum nomehumano jamais seria ligado ao Livro de Urantia.Deve-se tamb�em notar que no registro feito nos Di�arios aera do Tumulto de Sherman (dife-rentemente do que onsta do livro de Sherman de 1976) em nenhum momento foi o onte�udo dosDoumentos posto em quest~ao, o ponto era quem iria ontrolar, negoiar e distribuir os Doumentos.67



A arta desa�adora que Sherman alega que enviou pelo orreio para Sadler, aquela que foi impressaem \Como Saber no Que Areditar", n~ao �e sequer menionada no Volume Dois dos Di�arios. Ela n~aofaz um apareimento at�e o Volume Três, de 7 de abril de 1943, mais de seis meses depois da explos~aodo F�orum. [p�agina 125℄ �Aquela �epoa , Harold esreveu a arta em quest~ao mas n~ao a enviou paraSadler. Ele deidiu mand�a-la para Harry Loose, para obter sua opini~ao do onte�udo. Loose respon-deu imediatamente, aonselhando Sherman a n~ao mandar a arta para Sadler \neste momento". A10 de maio de 1943, Sherman esreve para Loose e lhe diz que arquivou de vez a \arta proposta".(p�agina 160) N~ao onsigo enontrar qualquer outra men�~ao a esta arta nos Di�arios. Al�em disso,imediatamente ap�os o tumulto no enontro do F�orum (em seguida �a peti�~ao) Sherman enviou umaarta apolog�etia ao Dr. Sadler. Ele inluiu um depoimento que dizia que ele n~ao tinha aspira�~oesomeriais de qualquer esp�eie aera dos Doumentos. Esreve ele: \N~ao tenho interesse, desejo ouinten�~ao de desa�ar sua autoridade . . . " Sherman onlu��a a arta om: \Todos temos nossas faltashumanas. Eu tenho as minhas. Perdoa-me voê aquelas, omo eu perdôo as suas?"Surge um interessante aspeto inidental. Harry Loose reebe uma �opia do Plano de Batalhapelo Livro de Urantia, e imediatamente avisa Sherman para n~ao apresent�a-la omo uma mensagemelestial, e que ela era endere�ada apenas a Sherman. Isso p~oe Sherman numa embara�osa situa�~ao,uma vez que ele j�a a partilhara e dera a entender a algumas pessoas que ela tinha vindo pronta omouma mensagem do alto. Ele nuna desobre essa indisri�~ao para Loose. Em meu julgamento, OsDi�arios de Sherman s~ao um registro muito mais on��avel do que teve lugar no F�orum no fat��diomês de maio de 1942, do que o livro de Sherman, assim omo do que a r�eplia de Clyde.7.4 A peti�~ao e a segunda olheitaClyde Bedell ompletou o esbo�o �nal de uma peti�~ao de quatro p�aginas, esrita em forma de arta,em favor dos outros membros do F�orum. Ao �nal de um enontro sereto, ele apresentou-o a erade vinte membros do F�orum, a maioria asais. Nessa arta, Clyde esreveu um longo e autelosopreâmbulo elogiando o Dr. Sadler, e em seguida entrou no assunto:\Areditamos que as pessoas do F�orum omo um grupo deviam envidar seus mais s�eriosesfor�os na onsidera�~ao e desenvolvimento de alieres t~ao sadios quanto poss��vel em todos osaspetos pr�atios do futuro do Livro. Respeitosamente, mas om o m�aximo de seriedade n�ospedimos uma oportunidade de onheer todos os fatos e todas as providênias relativas ao Livrode Urantia e �a organiza�~ao assoiada proposta, tal omo seus planos existem hoje."\At�e esta data, nenhuma oportunidade foi ofereida ao grupo para estudar, disutir livre-mente ou examinar enargos, artigos de inorpora�~ao, exigênias legais, et das v�arias orga-niza�~oes ontempladas. At�e esta data os s�erios membros do F�orum, muitos om segura ex-periênia, julgamento e habilidade, n~ao tiveram nenhuma oportunidade para frana e plenaexpress~ao de opini~oes baseadas na familiaridade om esses planos de organiza�~ao que têm sidotrazidos a formula�~oes elaboradas pelos membros da Comiss~ao de Contato e ajudas de fora."\Areditamos que o talento legal �e justi�avelmente usado na formula�~ao de ertos instru-mentos que implementam os planos do Livro de Urantia. Mas n~ao sentimos que as pessoas doF�orum devam ser exlu��das do inteiro e ompleto entendimento de todos os instrumentos identi-�ados om o Livro, pelo qual temos uma solene e ineg�avel responsabilidade omo indiv��duos6."De modo geral, o n�uleo desta arta visava a estrutura proposta das \organiza�~oes que proteger~aoo opyright do Livro, quando for publiado, e sua distribui�~ao"7. De aordo om os Di�arios, 48membros do F�orum assinaram eventualmente essa peti�~ao.6CLYDE BEDELL'S 1942 PETITION [Peti�~ao de 1942 de Clyde Bedell℄, p�agina 2. A arta ou peti�~ao em suatotalidade pode ser examinada no site da irmandade: http:// www.uversa.org/arhive/history/bedell petition.htm7A RESPONSE TO A THINLY DISGUISED ATTACK ON THE URANIA BOOK [Resposta a um ataque maldisfar�ado ao Livro de Urantia℄ por Clyde Bedell, doumento datado de 5 de setembro de 1976, p�agina 2-9. N~ao68



O Dr. Sadler foi avisado da \revolta" pendente, edo na manh~a seguinte, por um asal arrependidoque tinha assistido ao enontro. Ele estava bem preparado quando a peti�~ao foi-lhe formalmenteapresentada v�arias horas mais tarde. Os Sherman relatam que o Dr. Sadler mandou entrar osmembros do F�orum, asal por asal, e lhes disse que os Intermedi�arios tinham-no avisado do enontroe o tinham prevenido previamente quanto aos Sherman. Sadler disse que os Intermedi�arios tinham-lhe proporionado uma imagem de \televis~ao" do enontro. Pela primeira vez o nome de Calig�astiafoi trazido �a aten�~ao e foi feita a suposi�~ao de que ele era o instigador que estava trabalhando atrav�esdos Shermam. Cada petiion�ario foi onvidado a retirar sua assinatura ou ser estigmatizado omo\rebelde" Todos os petiion�arios foram proibidos de ter ontato om os Sherman. Uma uidadosaleitura do doumento de Clyde paree revelar que o Dr. Sadler pode ter dito pelo menos algumasdessas oisas, mas Clyde alega que elas foram ditas somente omo graejos8. Fossem ou n~ao graejos,todos os 48 membros retiraram imediatamente seus nomes, om exe�~ao dos Sherman e de Sir HubertWilkins, que estava fora da idade.Seguiu-se um enontro explosivo do F�orum no qual Harold Sherman desa�ou abertamente as de-lara�~oes de Dr. Sadler relativas ao seu papel e ao de Martha na peti�~ao. Os registros de Clyde termi-nam aqui; ele esreveu que n~ao lembra dos Sherman assistindo a enontros depois da onfronta�~ao9.Contudo, os Di�arios s~ao metiulosamente detalhados, e s~ao muito persuasivos em que os Shermanontinuaram a assistir aos enontros. Al�em disso, paree laro que outros membros ome�aram aospouos a ontatar os Sherman. A insatisfa�~ao aera da estrutura organizaional ontinuou, e muitosmembros do F�orum original nuna �aram satisfeitos om a estrutura da Foundation (Funda�~ao) eda Brotherhood (Irmandade). Clyde Bedell era ertamente um deles. Contudo, no meu julgamento,o maior dano resultante foi ao movimento de Urantia pela maneira omo a peti�~ao foi entregue.Naseu um ��rulo interno, e isso permanee at�e os dias de hoje tanto no ora�~ao da Foundationquanto da Brotherhood. O palo foi montado para futuras \mensagens seretas" e um des�le deoutras \pessoas espeiais" que seriam onvidadas a ingressar num autor�atio ��rulo interno quepresumia total autoridade sobre a Revela�~ao de Urantia. Isso, em meu julgamento, foi o desastrosoresultado da sombra de rebeldia h�a muito enfrentada pelo Dr. Sadler.Contudo, devo aresentar que o livro de Harold de 1976 �e enganoso. Sua paix~ao e devo�~ao aosdoumentos de Urantia nos primeiros anos est~ao super-doumentados. A esta altura eu ontinuoonvenido de que, a despeito de seus erros ao lidar om a peti�~ao do F�orum, o Dr. Sadler protegeuos textos originais da Revela�~ao. Quaisquer que tenham sido as fraquezas humanas do Dr. Sadler,eu n~ao reio que ele tenha feito mudan�as na Revela�~ao de Urantia. Alguns, sem d�uvida, ver~aoisso de forma diferente. Os leitores devem pesar os fatos dispon��veis e julgar por si mesmos. Aosinteressados, eu reomendo om ênfase que leiam eles mesmos os Di�arios dos Sherman. S~ao umaompleta e fasinante janela abrindo para um dos mais not�aveis epis�odios da hist�oria humana.onheemos as partiularidades aera da estrutura das organiza�~oes menionada no registro de Clyde. Nesse dou-mento ele expressa sua pr�opria disordânia om um olig�arquio direito de posse vital��ia dos Curadores da Funda�~ao(p�agina 15). Ele ontinuou a se opor a essa estrutura at�e sua morte. Quanto a motivos omeriais, Clyde salienta que\ningu�em, nem o Dr. Sadler nem sua fam��lia, nem qualquer urantiano do meu onheimento, jamais obteve luro doLivro de Urantia". (p�agina 9). Clyde prossegue em seu oment�ario om esta delara�~ao: \Mesmo hoje, a eonômiaFunda�~ao �e largamente sustentada por urantianos ontribuintes, de forma que o livro pode ontinuar a ser vendidoa um pre�o que o torna uma das maiores pehinhas de livro do mundo". Nos anos subsequentes, as ontribui�~oesem geral diminu��ram, e a base �naneira da Urantia Foundation mudou para uns pouos ontribuintes rios e para opr�oprio livro. O pre�o do Livro de Urantia aumentou. Clyde se opôs fortemente a esses aumentos de pre�o, e ome�oua referir-se ao Livro omo uma \b��blia de homem rio". O pre�o permaneeu alto at�e l995, quando Pathways publiouuma r�eplia exata da impress~ao de 1955 e a vendeu por menos de um quarto do pre�o da edi�~ao da Funda�~ao. AFunda�~ao respondeu om uma redu�~ao ompetitiva do pre�o. Hoje, aredita-se que a Urantia Foundation seja quasetotalmente sustentada pelas reeitas da venda do Livro e as doa�~oes pessoais dos pr�oprios Curadores.8A RESPONSE TO A THINLY DISGUISED ATTACK ON THE URANIA BOOK por Clyde Bedell, doumentodatado de 5 de setembro de 1976, p�agina 13.9HOW TO KNOW WHAT TO BELIEVE, por Harold Sherman, Fawett, Nova York, 1976, p�agina 85.69



Quase todos onordam que ontatos autêntios (embora limitados) om os Reveladores ontinu-aram, at�e a publia�~ao do Livro em 1955, depois do que os Reveladores anuniaram o �m om umurto: \Doravante voês estar~ao por onta pr�opria." Quando as plaas estavam sendo preparadasem 1942, aparentemente os Intermedi�arios permitiram que os aonteimentos humanos seguissem seuurso, mas n~ao �e plaus��vel que eles permitissem a ontamina�~ao humana dos Doumentos de Uran-tia, ao mesmo tempo em que eles ontinuavam a dirigir os passos para a sua eventual publia�~ao nodistante 1955. Para onluir, nenhum dos que areditam que o Dr. Sadler orrompeu a Revela�~aoexpliou satisfatoriamente por que os Reveladores simplesmente n~ao puxaram a tomada do projeto.Atrav�es de todo 1942 e at�e sua morte no outono de l943, Harry Loose manteve sua inex��vel ali-menta�~ao das resentes d�uvidas de Sherman, lamentando ontinuamente a suposta \remo�~ao" doseu estranho oneito dos h��bridos, e dizendo a Sherman que grande homem ele estava destinado aser. Ainda assim, em suas �ultimas artas aera dos Doumentos de Urantia, o maior tormento deSherman pareia ser ontra os Doumentos de Jesus. Embora nas primeiras partes dos Di�arios elen~ao tivesse sen~ao elogios para om eles, em 1976 pareia que ele gradualmente veio a areditar queeles tinham sido aresentados pelo Dr. Sadler para amarrar a Revela�~ao �a religi~ao Crist~a. Quasetodos os estudantes do Livro de Urantia vêm a vê-lo omo uma grande estrutura �osmia para areapresenta�~ao da Vida e Ensinamentos de Jesus de Nazar�e. Em \Como Saber no Que Areditar",Sherman lamentou os lit��gios da Urantia Foundation om leitores do Urantia Book e delarou que oprojeto todo era um fraasso. Ele �ou subjugado por Oahspe, um livro que ele veio a areditar eramuito superior aos Doumentos de Urantia. �E prov�avel que Harold Sherman nuna tenha imaginadoque os Di�arios viessem a ser publiados. Martha Sherman tomou essa deis~ao depois da morte dele.Em meu julgamento, n�os somos deixados a meditar n~ao sobre a suposta \orrup�~ao" dos Doumen-tos, mas aera da insensatez humana, depois que o texto estava �xado, insensatez que ontinuariadepois da publia�~ao. Como veremos, as Organiza�~oes Urantia foram formadas em grande parteomo o Dr. Sadler, Bill Sadler e v�arios prouradores as tinham delineado. Logo depois da publia�~aodo Urantia Book, Bill e seu pai tiveram uma disputa, dividindo o grupo de Chiago em duas soie-dades. O sonho de Bill de uma Brotherhood demor�atia jamais viria a se realizar, e eventualmenteoorreria uma divis~ao entre a Brotherhood e a Foundation que nuna foi sanada. N~ao me posso im-pedir de imaginar o que teria aonteido se Harold Sherman e Clyde Bedell tivessem retroedido emseus aminhos �aqueles primeiros dias dourados em que Sherman se referia ao Dr. Sadler omo tendo\uma personalidade t~ao gentil omo jamais enontramos". Clyde e Harold queriam os Doumentosdivulgados e distribu��dos �as massas, a usto baixo ou a nenhum usto. Ambos areditavam que aspessoas podiam deidir a verdade por si mesmos, e que n~ao era neess�ario ter uma organiza�~ao formalentre as pessoas e a revela�~ao que a elas pertenia.7.5 Leitura de prova dos doumentos de urantiaPela metade de 1942, estavam em andamento atividades para preparar os Doumentos de Urantiapara publia�~ao. O manusrito de Urantia, metiulosamente preparado e estudado, teria agoraque ser enaminhado para omposi�~ao e submetido a uidadosas provas antes que pudessem serpreparadas as plaas para a impress~ao em forma de livro. Provavelmente tinham sido eliminados da�opia manusrita quase todos os erros de soletra�~ao, pontua�~ao e oloa�~ao de mai�usulas. (Comosabemos, a Comiss~ao de Contato s�o tinha permiss~ao para provideniar esses tipos de orre�~ao10).Se, naqueles dias, a Comiss~ao de Contato tivesse o benef��io da tenologia da omputa�~ao, a tarefade pr�e-publia�~ao teria sido relativamente simples. Christy teria preparado um diso a partir doseu omputador e o teria entregue ao impressor. Automatiamente teria sido feita a omposi�~aotipogr�a�a e gerada uma prova. Christy teria sido levada a lidar om quest~oes de formata�~ao b�asia.10Coment�ario sobre a Origem do Livro de Urantia, por Meredith Sprunger, 13/6/91, p�agina 5. Tamb�em HIST�ORIADOIS, preparada por um membro da Comiss~ao de Contato, sem data, p�agina 24.70



Como era diferente a situa�~ao nos anos Quarenta! Quando Christy entregou os preiosos manus-ritos do Livro de Urantia para o editor, R. R. Donnelley & Sons, ome�aram os �arduos proessos deomposi�~ao tipogr�a�a, fazer uma prova, orrigir e repetir a prova. Cada palavra, ada linha e adap�agina daquele manusrito tinha que ser ompletamente refeito por um operador de monotipo, emseguida fundidos omo tipos de metal quente e reunidos numa gal�e. \Puxava-se" em seguida umaprova (impressa) da gal�e e isso era onferido por um leitor de provas pro�ssional em onfronto omo manusrito original. Uma vez que o leitor de provas estivesse satisfeito, a prova era submetida aoliente, para aprova�~ao �nal11.Era importante que o OK �nal do liente fosse onsiderado om muito uidado e fosse verdadeira-mente �nal, antes que as plaas fossem estampadas. De outra forma, seria neess�aria uma opera�~aovultosa para fazer mesmo uma pequena orre�~ao na plaa fundida, e uma orre�~ao maior poderiaexigir que toda a plaa fosse refundida. Fundir uma plaa era um proesso omplexo e de alto ustoque, no aso de um livro, usualmente envolvia um grande n�umero de p�aginas ao mesmo tempo. BillSadler Jr. delarou em sua �ta de 18 de fevereiro de 1962, que uma plaa inlu��a um lado de 16folhas (uma folha onsistia de duas p�aginas) do Livro de Urantia e essas 16 folhas eram impressassimultaneamente. Isso onfere om a informa�~ao que obtive de dois empregados aposentados deDonnelley. Depois que o liente tivesse onedido a aprova�~ao de�nitiva, usava-se uma impress~ao dap�agina da gal�e original para riar um modelo. Em seguida despejava-se metal quente. Formava-seuma verdadeira plaa urva, a qual podia ser usada na prensa rotativa. Uma vez que a plaa �nalestivesse fundida, a ahatada gal�e original de tipos era \emborada" e o metal usado em seguidapara novas montagens de tipos.Produzir um livro desprovido de falhas, dupliando palavra por palavra do manusrito, om pon-tua�~ao perfeita, �e uma tarefa dif��il, mesmo om um livro omum e lientes so�stiados. No aso domanusrito do Livro de Urantia, estavam envolvidas mais de um milh~ao de palavras. Al�em disso,esse enorme trabalho inlu��a muitas palavras n~ao unhadas na l��ngua inglesa, e formavam numerosassenten�as longas e omplexas. Os urantianos desobririam que o proesso de publiar livro �e muitomais omplexo do que orrigir manusritos datilografados.Um dos problemas mais dif��eis om lientes menos experientes aera do proesso de impress~ao�e o que o pessoal da propaganda hama o \efeito halo". A p�agina datilografada de prova paree t~aobonita, espeialmente depois de ler uma p�agina datilografada omum por anos e anos, que �e dif��ilpara um olho n~ao treinado ver as falhas. Mas, os duros e frios fatos s~ao: a exatid~ao do Livro deUrantia impresso n~ao poderia ser melhor do que o proesso de prova �nal, independente de qu~aouidadosamente tenha o manusrito original sido preparado.Em janeiro de 1939, Marian Rowley assoiou-se ao F�orum. Ela reorda a leitura dos Doumentos11Eu extra�� informa�~oes suplementares, sobre os proessos de impress~ao da �epoa, de uma edi�~ao de 1958 da TheWorld Book Enylopedia [Enilop�edia Mundial do Livro℄. Tamb�em entrevistei dois avalheiros aposentados dainstala�~ao original da Donneley Company, em Crawfordsville, Indiana. Ambos, Mr. Krohn e Bart Paddok vivem emCrawfordsville. Krohn era um supervisor de impress~ao e Paddok um gerente do departamento de plaas na �epoada segunda impress~ao. Ambos onordaram que o prelo M-1000 teria sido usado para imprimir The Urantia Book.Era um grande prelo alem~ao antigo. Tamb�em entrevistei o genro do Dr. Sprunger, Greg Young (agora um Ministro)que trabalhou no prelo M-1000 em 1969, um ano pouo mais ou menos depois da segunda impress~ao. Greg, um leitordo Livro, disse que ele ompreendeu que o prelo fora usado para imprimir o Livro de Urantia antes de sua hegada.Greg disse que ele foi usado para imprimir os livros ondensados do Reader's Digest (tanto quanto a revista). Krohne Paddok tinham feito a mesma observa�~ao. Greg tamb�em omentou que o M-1000 tamb�em foi usado para imprimirThe World Book Enylopedia. Assim, aonteeu que eu adquiri, por pura uriosidade, mais de dez anos atr�as, emOklahoma, por um par de d�olares, uma edi�~ao de 1958 da The World Book Enylopedia. Esse onjunto de livrospermaneeu omigo, e tem-se mostrado muito valioso em expliar os m�etodos de impress~ao do per��odo em torno de1955 . Por uma not�avel oinidênia, The World Book Enylopedia meniona, em seu artigo sobre impress~ao, queum dos m�etodos de impress~ao apresentados era o mesmo que fora usado na impress~ao da pr�opria enilop�edia. Depoisde onversar om Greg, olhei novamente para as p�aginas da enilop�edia que mostravam v�arias fotogra�as de m�etodosde impress~ao, um impressor, um feitor de plaas e assim por diante. Em impress~ao mi�uda abaixo das fotos estava or�edito: \R. R. Donneley & Sons, Co." Veja tamb�em o Cap��tulo 9.71



no manusrito original datilografado12. O manusrito dos Doumentos de Urantia s�o podia ser lidopor membros do F�orum em Diversey Parkway, 533. Havia v�arias �opias datilografadas l�a, e osindiv��duos podiam sem reservas assinar um Doumento na oasi~ao e lê-lo no edif��io. Permitia-seler antes dos enontros no domingo ou durante as horas de trabalho e �a noite nos dias de semana.Os Doumentos eram guardados numa âmara subterrânea e eram administrados pela Comiss~ao deContato13.Podemos presumir que o proesso iniial de prova (antes de fundir as plaas) prosseguiu por umtempo onsider�avel. Somos informados de que Mary Penn, uma empregada da Donneley Company,era o pro�ssional que fazia a leitura de prova dos Doumentos no ambiente do no� 533. Se ela tivesseuma pergunta, faria uma onsulta �a Comiss~ao de Contato14. Contudo, a tarefa de um leitor de provapro�ssional �e primariamente suprir o liente om uma prova aurada, o liente �e respons�avel pelosajustamentos e orre�~oes �nais. O leitor de prova ompara uidadosamente a prova da gal�e om omanusrito, mara as orre�~oes e devolve-o para o ompositor. Este faz as orre�~oes e imprime umanova prova. N~ao h�a limite t�enio para o n�umero de provas que podem ser orrigidas e impressas, masimpressores pro�ssionais s~ao geralmente peritos nesse proesso, e uma ou duas provas s~ao usualmentesu�ientes.
7.6 A responsabilidade pelas orre�~oesUma vez que o leitor de prova esteja satisfeito, uma nova prova �e preparada e forneida ao liente.A prova nova n~ao �e onsiderada �nal at�e que o liente deida que ela est�a perfeita. Novas provas s~aogeradas at�e que o liente esteja satisfeito e rubrique sem reservas a �opia �nal, e nenhuma fundi�~aode plaa ter�a lugar at�e que essa prova rubriada esteja nas m~aos do impressor. H�a uma sutil press~aosobre o liente, porque at�e que seja dada a aprova�~ao �nal a uma prova, a plaa n~ao pode serfundida, a gal�e de tipos n~ao pode ser emborada e o metal reutilizado. Grande n�umero de gal�es detipos desoupadas esperando a aprova�~ao �nal do liente representam investimentos substaniais daparte do impressor.Mesmo assim, a responsabilidade pelas provas �nais est�a om o liente - neste aso, a Comiss~aode Contato. Provavelmente a tarefa estava primariamente sobre os ombros de Christy, auxiliada porMarian Rowley, que muitos onsideravam o melhor leitor de prova no 53315.12The PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION [Plano para a Revela�~ao do Livro de Urantia℄, porCarolyn B. Kendall, Doumento distribu��do a 18 de janeiro de 1996, p�agina 4.13Postagem em 1999 no site (http://www.urantia.org/newsinfo/strs.htm) da Urantia Foundation, sob o t��tulo Settingthe Reord Straight [Pondo os Registros em Ordem℄:\O �ultimo texto datilografado, que provavelmente tinha um n�umero de erros, foi destru��dodepois que foram feitas as plaas do texto, submetidas a veri�a�~ao ruzada e onsideradaslivres de erros".A sintaxe dessa delara�~ao �e um tanto estranha, pois o proedimento deveria logiamente ter sido \submetida averi�a�~ao ruzada, onsiderada livre de erros e feitas as plaas" N~ao �e dada raz~ao para a suposi�~ao de que o textooriginal provavelmente tinha \um n�umero de erros". Ele tinha sido lido e super-veri�ado pelo F�orum por v�arios anos.Al�em do mais, o texto tinha sido destru��do depois de feitas as plaas; n~ao havia omo estabeleer se o manusritousado pelo ompositor era ou n~ao a fonte do que mais tarde se areditou serem erros.14The PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION [Plano para a Revela�~ao do Livro de Urantia℄, porCarolyn B. Kendall, Doumento distribu��do a 18 de janeiro de 1996, p�agina 5.15Meredith Sprunger, arta pessoal a mim, setembro de 1999.72



7.7 As plaas s~ao fundidasCarolyn Kendall delara que as plaas para o Livro de Urantia foram fundidas em algum momentodurante a II Guerra Mundial. Se isso �e exato, as provas �nais foram feitas, os membros da Comiss~aode Contato as rubriaram, e as plaas foram fundidas na metade dos anos Quarenta. N�os sabemosque, em algum ponto do proesso de fundi�~ao das plaas, o manusrito datilogr�a�o foi destru��do.As plaas estavam estampadas, fundidas e oloadas numa âmara subterrânea nas instala�~oes deR. R. Donnelley em Crawfordsville, na Indiana. Assim, �a medida que 1945 se aproximava do �m,as �unias manifesta�~oes materiais de quatro d�eadas do proesso de revela�~ao eram as plaas e asprovas de gal�e do Livro de Urantia que tinham sido feitas a partir daquelas plaas.Contudo, Carolyn tamb�em esreve que provas informais ontinuaram depois que as plaas tinhamsido fundidas. Ela delara que as \folhas �nais da gal�e lidas pelo F�orum nos anos �nais de 1940 einiiais de 1950 eram estampadas `aprovadas por Oppy' "16 Uma vez que as plaas estavam fundidase os manusritos datilogr�a�os originais destru��dos, j�a n~ao havia quaisquer meios de onferi-los paraveri�ar o que seriam mais tarde denominados \erros de �opia". Somos informados por CarolynKendall de que essas provas �nais da gal�e na verdade ontinham \erros" (e o mesmo obviamenteaonteia om as plaas), mas n~ao nos foi dito que esp�eie de erros:\Quando o livro foi publiado a 12 de outubro de 1955, n~ao foi desrito omo livre de erros.Os m�ultiplos proessos de fazer transri�~oes de manusritos esritos �a m~ao para manusritosdatilogr�a�os; a repetida produ�~ao de novos manusritos datilogr�a�os de duas a ino vezes; ede manusritos datilogr�a�os para omposi�~oes tipogr�a�as apresentavam oportunidades para seintroduzirem nos doumentos erros que n~ao eram loalizados nem mesmo por dois pro�ssionaisde leitura de provas. Perto do dia da publia�~ao, Christy e Marian j�a tinham oletado uma listade erros notados por membros do F�orum de olho agu�ado. Os intermedi�arios n~ao se �zeramvolunt�arios para a loaliza�~ao de erros, apenas se limitavam a dizer que havia erros no textopubliado17."Esse par�agrafo tanto levanta quest~oes omo fornee poss��veis pistas para respondê-las. Vamosome�ar om a suposi�~ao de que os manusritos datilogr�a�os eram satisfat�orios para os Reveladores,de outra forma eles n~ao teriam deidido que a Revela�~ao estava ompleta e era tempo de preparara impress~ao do livro. O proesso iniial de fazer transri�~oes do doumento original esrito a m~aopara manusritos datilogr�a�os e o n�umero de vezes que estes foram subsequentemente refeitos podeter resultado em opiar erros. Contudo, o manusrito �nal era evidentemente aeit�avel para osReveladores.7.8 Erros no livro de urantiaSomente o manusrito �nal era usado pelo ompositor, e a omposi�~ao �nal era provada ontra essemanusrito. Se existissem erros no manusrito terminal, omo delarado, aparentemente eles n~aoseriam relatados para a Comiss~ao de Contato pelos Reveladores. Pelo menos, n~ao h�a doumenta�~ao,16The PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION [Plano para a Revela�~ao do Livro de Urantia℄, porCarolyn B. Kendall, Doumento distribu��do a 18 de janeiro de 1996, p�agina 4-5. \Aprovados por Oppy" pode ser umerro de datilogra�a no doumento de Carolyn. Pode ter sido uma referênia a \Poopy", que era o nome favorito deChisty para o Dr. Sadler.17The PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION [Plano para a Revela�~ao do Livro de Urantia℄, porCarolyn B. Kendall, Doumento distribu��do a 18 de janeiro de 1996, p�agina 5. Carolyn revela que essa informa�~ao foiobtida verbalmente de Christy. Os oment�arios de Carolyn s~ao muito semelhantes aos oment�arios de um \urantianoda segunda gera�~ao" postados pela Urantia Foundation em seu site na metade de 1999, sob o t��tulo \Setting theReord Straight" [Pondo os Registros em Ordem℄, #7. 73



ou testemunho de que eu tenha onheimento, para esse �m. Podemos tamb�em presumir razoavel-mente que o pr�oprio manusrito era evidênia de que { om o onsentimento dos Reveladores - osDoumentos de Urantia tinham entrado na orrente prinipal evoluion�aria. Isso �e muito importante.Pois signi�a envolvimento humano, e envolvimento humano signi�a que ser~ao ometidos erros.Podemos deduzir razoavelmente que os Reveladores estavam afastando os humanos do seu ontrolee guiamento. Os Reveladores pareiam estar ada vez mais se restringindo quanto a seus pr�opriosenvolvimentos - desse modo, talvez pudessem eles responder a perguntas sobre erros no livro impresso,mas n~ao tinham permiss~ao de revelar onde eles estavam.Podemos presumir ainda que quaisquer erros n~ao eram uma amea�a para a integridade geral daRevela�~ao, e que n~ao tinha havido orrup�~ao intenional humana dos Doumentos de Urantia. Deoutro modo, a Comiss~ao Reveladora elestial teria seguramente intervindo e, ou feito ajustamentosou puxado a tomada de toda a opera�~ao.Seguindo essa l�ogia somos levados �a onlus~ao de que os \erros" de pr�e-publia�~ao a que Carolynse refere eram devidos a pontua�~ao, soletra�~ao e uso de mai�usulas. James Mills, Ph. D., que esteveintimamente assoiado om a Revela�~ao desde 1951, foi Representante Itinerante para a UrantiaBrotherhood, e serviu omo um Curador da Urantia Foundation e Curador Em�erito por muitos anos,esreveu este oment�ario em 1991:\. . . antes da publia�~ao, os membros do F�orum, oupados em ler as folhas das primeiras provasfeitas a partir das plaas met�alias originais, estavam onstantemente prourando primariamenteerros tipogr�a�os, inluindo pontua�~ao, erros de gram�atia, de sintaxe ou quaisquer outros errosque pudessem oorrer no proesso de transferênia de um texto do manusrito atrav�es dosproedimentos do linotipo para plaas met�alias de impress~ao. Aparentemente, a fonte maispotente de erros estava no ponto do operador de linotipo18."Esse oment�ario india que a postura mental das pessoas que prevaleia no 533 era que o operadorde linotipo era de algum modo respons�avel pelos erros que esaparam �a aten�~ao da Comiss~ao deContato, durante o proesso de prova. Al�em disso, veri�a-se uma forte preoupa�~ao om errostipogr�a�os de poua monta. O que viria a ser hamado mais tarde \erros de �opia" editoriaisn~ao poderia ter sido veri�ado porque os manusritos fonte tinham sido destru��dos. E agora n�osnos defrontamos om uma pergunta have. Por que ordenaram os Reveladores que os manusritosoriginais fossem destru��dos assim que as plaas estivessem feitas? A sabedoria humana onvenionalseguramente diria que os manusritos fossem preservados para permitir a veri�a�~ao de qualqueroisa relativa a erros de �opia.7.9 Os reveladores n~ao queriam a ontribui�~ao humanaOs Reveladores onheiam a natureza humana. Podemos razoavelmente supor que os Reveladoressabiam que existiam nas plaas erros tipogr�a�os e aparentes inonsistênias. Mais uma vez: osReveladores evidentemente n~ao estavam t~ao interessados nisso, porque n~ao sentiam que esses errosfossem uma amea�a �a essênia da Revela�~ao. Contudo, assim que as plaas fossem fundidas, passariaa haver duas vers~oes do texto: o manusrito e as plaas. Os Reveladores sabiam que o manusrito seriaa \autoridade �nal" usada para veri�ar esta ou aquela palavra ou delara�~ao. Eles tamb�em sabiamque isso riaria um singular \doumento sagrado" nas m~aos de um pequeno grupo de pessoas. Eles18Carta do Curador Em�erito James Mills para Ken e Betty Glasziou, a 5 de mar�o de 1991. O oment�ario deMills de que: \Aparentemente, a fonte mais potente de erro estaria no ponto do operador de linotipo" era impreisoe enganoso, mas aparentemente foi o que lhe disseram. A derradeira responsabilidade por erros e omposi�~ao �e doliente. Uma \prova impressa" sempre �e forneida ao liente, de forma que uma veri�a�~ao �nal da �opia possa serfeita, antes que ela seja estampada e fundida omo uma plaa. Veja Apêndie B para o texto ompleto dessa arta.74



estavam ientes de que o proesso de \orrigir" as plaas seria intermin�avel, e a porta para opini~oeshumanas e intromiss~oes humanas, uma vez aberta, jamais poderia ser fehada. Melhor destruiro manusrito imediatamente, onviver om as plaas defeituosas, e deixar que a sabedoria humanalidasse om as anomalias que om erteza seriam mais tarde desobertas. Esse pontos s~ao enfatizadospor ausa dos aonteimentos que oorreram antes da segunda impress~ao. Examinaremos isso nopr�oximo ap��tulo.Os pouos pontos do texto onde haviam poss��veis inonsistênias editoriais n~ao seriam desenterra-dos at�e que leitores de olho agu�ado eventualmente os desobrissem. Tivesse a Comiss~ao de Contatosabido das inonsistênias, seguramente eles teriam perguntado aera delas e teriam busado per-miss~ao para refazer as plaas problem�atias em 1950 - antes do estabeleimento da Delara�~ao deCust�odia - quando o texto foi o�ialmente transferido e tornou-se responsabilidade da Urantia Foun-dation. Essas \orre�~oes" editoriais teriam exigido mudan�as de palavras e de n�umeros e supress~oes,mas �aquela �epoa a Comiss~ao de Intermedi�arios Reveladores estava dispon��vel e poderia ter sidoprontamente onsultada pelos ino membros restantes da Comiss~ao de Contato. Teria sido umtanto dispendioso fazer essas orre�~oes e refazer as plaas de algumas p�aginas em 1950, mas teriavalido o tempo e evitado o problema. Tal omo tudo aonteeu, quando feitas as plaas e destru��dosos manusritos, as plaas se tornaram o texto original. As plaas s~ao de�nidas nesses termos, naDelara�~ao de Cust�odia da Urantia Foundation - e elas foram usadas para publiar o texto originalem forma de livro em 1955. Foram publiadas 10.000 �opias do Livro e as plaas estavam em preisaonordânia, e n~ao havia outro texto.Desse modo a lista de \erros" que tinham sido oletados durante um per��odo de dez anos, os �uniosaera dos quais, pela press~ao do tempo, Christy falou a Carolyn Kendall, eram muito provavelmentelimitados a erros de soletra�~ao, pontua�~ao e uso de mai�usulas. Isso pode ter sido um embara�o, masobviamente os membros da Comiss~ao onsideravam esses tipos de erros menos do que r��tios. Damaneira omo as oisas aonteeram, a Comiss~ao de Contato provideniou o uso das plaas omo asbases para estabeleer a Urantia Foundation, formulando a Delara�~ao de Cust�odia, e imprimindoo Livro. Contudo, omo examinaremos mais tarde, quando a segunda impress~ao foi feita em l967,as aparentes inonsistênias do texto foram su�ientemente importantes para provoar um grandeesfor�o e levar �nalmente �a \orre�~ao".Podemos razoavelmente postular que os Reveladores dirigiram, ou deram permiss~ao para que aComiss~ao de Contato desse os neess�arios passos para ter as plaas fundidas no ome�o dos anos Qua-renta. Como previamente dito, os Reveladores devem ter tido onheimento de quaisquer problemasno texto ao tempo em que isso foi feito.Contudo, a oness~ao de permiss~ao para a Comiss~ao de Contato fazer qualquer padroniza�~aona pontua�~ao, soletra�~ao e uso de mai�usulas N~AO foi estendida �a Urantia Foundation atrav�es daDelara�~ao de Cust�odia.Os Reveladores puderam provavelmente anteipar que uma vez exposto o Livro a milhares deleitores, as poss��veis inonsistênias seriam eventualmente desobertas. Ent~ao o problema de reon-ili�a-las teria que ser deixado �a sabedoria humana evoluion�aria.7.10 Ningu�em poderia ter feito melhorTendo examinado uidadosamente os fatos, apresso-me a aresentar que a devo�~ao e o ompromissodos membros da Comiss~ao de Contato, e espeialmente Christy, di�ilmente poderiam ter sido supera-dos na produ�~ao do texto de 1955. Mesmo sob ondi�~oes ideais, om o envolvimento de muitos peritosso�stiados, teria sido imposs��vel, em meu julgamento, produzir um livro perfeito. Provavelmentejamais se pretendeu que os humanos produzissem um livro perfeito. Algumas das inonsistêniasque eventualmente emergiram di�ilmente poderiam ter sido perebidas at�e que milhares de pessoas75



ome�assem a ter anos de experiênia lendo o Livro.7.11 Por que n~ao um livro perfeito?Alguns argumentaram que os Reveladores poderiam ter simplesmente ido al�em dos humanos e nosdado um livro perfeito. Essa id�eia �e uma daquelas om as quais preisamos dialogar. Alguns tendemligeiramente para a id�eia de que os urantianos devem ome�ar a ultuar seu Livro de Urantia. Muitosrist~aos, de fato, n~ao sabem que a ontra parte mu�ulmana para Jesus n~ao �e Maom�e mas o \gloriosoAlor~ao".Os mu�ulmanos areditam na Enarna�~ao no Livro, a inorpora�~ao de Deus no pr�oprio Alor~ao.A Reverênia que os rist~aos sentem para om Jesus �e o que os mu�ulmanos sentem para omseu livro. O Alor~ao que n~ao foi riado, ou eterno, tornou-se um Pilar da f�e mu�ulmana. Emoutras palavras o pr�oprio Alor~ao �e pensamento para ser eterno, e foi entregue por Deus, ompletoe perfeito, a Maom�e. Sangrentas guerras têm sido travadas atrav�es dos s�eulos para preservar essedogma predominante. Hoje, a religi~ao islâmia repousa �rmemente sobre a Enarna�~ao no Livro -ou o divino \livro pronto"19.N~ao se engane, a impress~ao de 1955 do Livro de Urantia, om todas as imperfei�~oes, �e uma obra-prima de �epoa. Porque ele entrou na orrente prinipal evoluion�aria, a impress~ao de 1955 foi, porerto, uma obra-prima defeituosa (omo s~ao todas as realiza�~oes em que os humanos tiveram parte).Os membros da Comiss~ao de Contato e o F�orum tinham atravessado um teste de tempo extrema-mente dif��il, e tinham, at�e o m�aximo de suas habilidades humanas, ajudado a trazer para o planetauma nova Revela�~ao \exatamente omo a tinham reebido"20.E uma das oisas que essa nova Revela�~ao nos diz �e que toda revela�~ao - a menos da presen�a deDeus, nosso Pai do Para��so - �e limitada e inompleta. (1008 - par. 2).Talvez da perspetiva de um universo sob observa�~ao, o que �zeram os Intermedi�arios ao trazer aRevela�~ao de Urantia para nosso planeta solit�ario, retr�ogrado e em rebeli~ao, foi uma realiza�~ao sempar, mesmo pelos padr~oes da exelênia elestial. Depois de dois mil anos, o planeta de Urantia, o\santu�ario sentimental de Mihael", brilhou uma vez mais om nova esperan�a quando o manusritoda Quinta Revela�~ao de �Epoa foi por �m estampado para plaas de estereotipia hapeadas de n��quel.7.12 Altera�~oes feitas no texto originalAntes que ontinuemos om os aonteimentos ronol�ogios assoiados om a Revela�~ao de Urantia,o leitor deve ser informado de que o onjunto ompleto de plaas originais s�o foi usado para uma19THE CREATORS, por Daniel J. Boorstin, Randon House, Nova York, 1992, p�agina 63-64.20(Alus~ao ao Cap��tulo 4). Hist�oria Dois, preparada por um membro da Comiss~ao de Contato, sem data, p�agina24. O Dr. Meredith Sprunger, delarou repetidamente que o Dr. Sadler era enf�atio em que n~ao havia altera�~aohumana na impress~ao de 1955. (Veja AÆdavit, p�agina 316-320). Clyde Bedell disse-me que ele arrisaria a vidanisso, e sua esposa Florene estava igualmente onvenida da integridade da primeira impress~ao. Kristen Maaherra eEri Shaveland tamb�em reuniram v�arias d�uzias de oment�arios abonadores de v�arias fontes e os submeteram omoprova para a defesa em aproximadamente dez anos de lit��gio institu��do ontra eles pela Urantia Foundation. Aquiest~ao uns pouos exertos: Emma Christensen: \Posso assegurar-lhe ategoriamente que nenhum humano deidiuo onte�udo do Livro de Urantia. O livro est�a omo os Reveladores deram-no a n�os". (Exhibits 8, 10 16). ThomasKendall, Curador: \O Livro de Urantia foi organizado e reunido exatamente omo revelado". (Exhibits K-1 e 750).James C. Mills, Curador: \Quanto aos signi�ados usados, n~ao tivemos nenhum ontrole sobre eles. Reproduzimos otexto exatamente omo reebido. N�os nos omprometemos a preserv�a-lo inviol�avel e assim o faremos". [Exhibit 510℄William M. (Bill) Hales, Primeiro Presidente da Urantia Foundation: \O Livro de Urantia foi publiado justamenteomo foi reebido em inglês. N~ao houve altera�~ao. Nossa �unia jurisdi�~ao tinha a ver om datilogra�a, leitura de provae publia�~ao". (Depoimento de W. Hales, p�agina 19, linha 24, ontinuando na p�agina 20, linhas 1-3).76



impress~ao do Livro de Urantia. Depois da impress~ao de 10.000 �opias de 1955, foram feitas altera�~oesno texto. Aparentemente, a maior parte dessas altera�~oes foram institu��das num esfor�o para \or-rigir" o que mais tarde foi hamado \erros de �opia" pela Urantia Foundation. Atrav�es dos anos,v�arios urantianos isolados ome�aram a desobrir essas altera�~oes. Mas, naqueles anos pr�e-Internet,os urantianos raramente eram apazes de omparar observa�~oes. De fato, antes do advento dos om-putadores, era muito dif��il desenvolver uma lista ompleta das altera�~oes editoriais que foram feitasdepois da primeira impress~ao do livro.No in��io dos anos noventa, Merritt Horn, um erudito em Boulder, Colorado, ome�ou a usartenologia de omputador para omparar a primeira impress~ao do Livro de Urantia, p�agina porp�agina, om a ent~ao orrente edi�~ao de 1993. Isso �e um proesso extremamente lento, tedioso,e ustoso. Mr. John Hay, um urantiano devotado, �naniou a investiga�~ao hist�oria. Merrittenontrou que mais de 120 altera�~oes haviam sido feitas no texto desde a edi�~ao de 1955. Deixandopor enquanto de lado a quest~ao da autoridade da Urantia Foundation para de qualquer forma alteraro texto original, a maioria das altera�~oes era de natureza tipogr�a�a. A maioria delas n~ao afetavaas passagens em que foram enontradas. Contudo, aproximadamente quinze altera�~oes envolviamlaramente signi�ativo esopo editorial, e inlu��am altera�~oes de palavras e n�umeros, tanto quantosupress~oes.Merritt ome�ou ent~ao a pesquisar as v�arias impress~oes, para ver quando foram feitas as altera�~oesde onsequênias editoriais. Veri�ou que quase todas elas foram feitas na segunda e tereira im-press~oes. Embora nenhuma das altera�~oes editoriais tenha afetado seriamente o onte�udo essenialdo livro, muitos leitores veteranos �aram hoados quando as desobertas de Merritt ome�arama vir �a tona. Seu trabalho on�rmou e expandiu as primeiras listas de pretendidas altera�~oes quetinham sido ompiladas por leitores alerta atrav�es dos anos.Alguns leitores a�rmaram que a Delara�~ao de Cust�odia da Urantia Foundation pro��be altera�~oesde qualquer esp�eie, at�e mesmo de pontua�~ao, soletra�~ao ou uso de mai�usulas. Esses leitores �aramtamb�em perturbados pelo fato de que eles n~ao tinham sido informados, e que nenhuma das altera�~oeseditoriais foram indiadas em notas ao p�e da p�agina ou no �nal. De fato, por mais de vinte anostinha sido dito aos leitores pela Urantia Foundation que nenhuma de tais altera�~oes tinha sidofeita. (Veja a arta do Curador Em�erito James Mills, Apêndie B.) Outro fato perturbador eraque a grande maioria das altera�~oes pareiam arbitr�arias, desneess�arias ou simplesmente erradas.Muitas dessas, tais omo a supress~ao das palavras \in the manger", [na mangedoura℄ na p�agina1317, foram disutidas minuiosamente noutro lugar. Aqui est�a uma lista muito abreviada dasaltera�~oes editoriais enontradas por Merritt. (Essa lista inlui somente uma breve desri�~ao dasaltera�~oes have. Veja o Apêndie D para uma exposi�~ao mais ompleta do trabalho de Merritt, euma explora�~ao de alguns das quest~oes envolvidas se esses problemas tiverem que ser resolvidos).7.13 Altera�~oes editoriais haves no textoINTRODUC� ~AO:1. P�agina 3: No #5 da lista de tipos de perfei�~ao, a palavra \other" [outras℄ foi removida de todasas impress~oes depois de 1955. A vers~ao de 1967 orrige o uso n~ao gramatial da palavra \other" quefoi provavelmente inserida por um datil�ografo que inadvertidamente seguiu o padr~ao de uso pr�eviona lista.PARTE II:2. Na p�agina 413, par. 6: A impress~ao de 1955 diverge de todas as impress~oes posteriores emque ela tem a palavra \seundary", onde todas as outras apresentam \tertiary". Enquanto tanto umSupervisor de Ciruito seund�ario quanto de um teri�ario s~ao designados para a supervis~ao de um77



iruito simples do universo loal, apenas o Supervisor de Ciruito teri�ario �e loalizado na esferasede do universo loal; o Supervisor de Ciruito seund�ario �e loalizado na sede do superuniverso.(Veja p�agina 265). Portanto, \Supervisor de Ciruito teri�ario do Universo" paree ser a desri�~aoorreta de Andonvôntia.3. Na p�agina 460, par. 1: A edi�~ao de 1955 delara \sessenta mil vezes mais denso que o vosso sol"enquanto a segunda impress~ao e as subsequentes foram alteradas para \quarenta mil". A onsistêniatextual exige \quarenta", uma vez que na p�agina 459 (Se�~ao 4, par. 1) se delara que nosso sol �eera de 1,5 vezes a densidade da �agua, ou era de 0,054 libras por polegada �ubia, e 40.000 vezesisso �e era de 2.160 libras por polegada �ubia (que �e tamb�em equivalente a 60.000 vezes a densidadeda �agua).4. Na p�agina 474, par. 5: a edi�~ao de 1955 oloou aqui um mai�usulo Y, (aparentementeresultante de uma gra�a errônea da letra grega gama) o qual foi substitu��do por \gamma" em todasas impressos seguintes. �E prov�avel que a letra grega gama tenha sido transposta para um Y inglêsem algum ponto de prova e prepara�~ao do texto para impress~ao.5. Na p�agina 477, par. 1: Duas altera�~oes da edi�~ao de 1955 foram feitas em todas as edi�~oessubsequentes. O \menos" do original foi alterado para \mais", e \de dois a três" foi alterado para\quase dois": \Cada �atomo �e um pouquinho maior que 1/100.000.000 de uma polegada em diâmetro,enquanto um el�etron pesa um pouo (menos) (alterado para \mais") do que 1/2.000 do menor �atomo,hidrogênio. O pr�oton positivo, arater��stio do n�uleo atômio, enquanto pode ser n~ao maior do queum el�etron negativo, pesa (de dois a três) (alterado para \quase dois") mil vezes mais". A express~aorevisada �e mais onsistente om a a�rma�~ao do par�agrafo seguinte ao aima examinado (p�agina 477)onde o autor delara que o pr�oton �e \um mil e oitoentas vezes t~ao pesado quanto um el�etron". Issotamb�em est�a de aordo om a opini~ao ient���a orrente, que apresenta a raz~ao 1: 1.836.6. Na p�agina 478, par. 3: Em todas as impress~oes depois da primeira, \quase" foi posto antes de\instantâneo". N~ao �e laro omo esse ar�esimo poderia orrigir um erro primitivo.7. Na p�agina 486, par. 5: Na impress~ao de 1955 lê-se \quatro mil anos"; nas impress~oes subse-quentes, \quatro" foi alterado para \quarenta". Quarenta mil anos paree ser o orreto (veja p�agina1316, se�~ao 7, par. 2).8. Na p�agina 608, par. 4: Na segunda impress~ao (1967) e nas seguintes, \681.227" foi alteradopara \681.217", presumivelmente por ausa da referênia da p�agina 581: \Desde o in��io do sistemade Satânia, treze Ad~aos Planet�arios tinham sido perdidos em rebeli~ao e infra�~oes e 681.204 nasposi�~oes subordinadas de on�an�a." Paree que um dos n�umeros est�a errado, mas n~ao resulta larodo texto se 681.227 devia ser reduzido para 681.217, ou se 681.204 devia ser aumentado para 681.214.PARTE III:9. P. 806 - par. 2: Na impress~ao de 1967, a palavra \sometime" [alguma vez℄ foi alterada nasenten�a seguinte por \sometimes" [�as vezes℄: \No estado ideal, a edua�~ao ontinua por toda a vida,e a �loso�a alguma vez [alterado para \�as vezes"℄ se torna a prinipal busa dos seus idad~aos. Osidad~aos de uma tal omunidade esfor�am-se para alan�ar a sabedoria omo um aprimoramentodo seu disernimento do signi�ado das rela�~oes humanas, do signi�ado da realidade, da nobrezados valores e das gl�orias do destino �osmio." Do ponto de vista datilogr�a�o, essa �e uma altera�~aodiminuta. Contudo, o signi�ado do texto �e dramatiamente alterado de uma on�ante a�rma�~aoda evolu�~ao do estado ideal, no texto original, para o reonheimento de uma simples possibilidade,nas impress~oes posteriores.10. Na p�agina 827, par. 3: Na segunda impress~ao (1967) e nas seguintes, \between" [\entre" (duasoisas)℄ foi alterado para \among" [\entre" (v�arias oisas)℄. O original est�a orreto porque \between"pode ser usado apropriadamente quando mais de dois objetos est~ao relaionados, espeialmente seo relaionamento �e para ada objeto individualmente, mais do que de forma indeterminada para ogrupo. O relaionamento �e a divis~ao do tempo entre as apitais mundiais; �e irrelevante que haja78



mais de do que duas apitais envolvidas.11. Na p�agina 883, par. 7: A impress~ao de 1955 oloou \oeste" nessa loa�~ao mais do que\leste". Porque o termo n~ao aparenta ser um t��tulo para hemisf�erio oidental, \leste" tem sido usadoem todas as impress~oes subsequentes.12. Na p�agina 1317, par.2: A frase \na mangedoura" foi suprimida na segunda impresso e em todasas subsequentes, deixando a senten�a: \Esses homens de Deus visitaram a rian�a re�em-nasida".Provavelmente essa altera�~ao foi feita porque Maria e Jos�e entraram num quarto na estalagem nodia do nasimento de Jesus e os saerdotes n~ao hegaram em Bel�em sen~ao depois que Jesus estavaom três semanas de idade. Desse modo, o \editor" pode ter presumido que n~ao teria sido poss��velpara os saerdotes ver Jesus \na mangedoura". Contudo, ber�os podem n~ao ter sido f�aeis de obter.Merritt Horn destaa que, supondo que a manjedoura fosse port�atil, �e poss��vel que Jos�e e Mariapudessem tê-la levado onsigo para ima para o quarto na estalagem, de modo a ontinuar a ter umber�o para Jesus.PARTE IV:13. Na p�agina 1363, par. 5: Na segunda impress~ao e nas seguintes, a linha \Longe para lesteeles podiam disernir o vale do Jord~ao e, mais al�em, as olinas rohosas de Moab." Foi alteradapara: \Longe para leste eles podiam disernia o vale do Jord~ao e mais al�em estendiam-se as olinasrohosas de Moab." Depois que o Livro estava sendo impresso, uma arta de um erudito denominadoBenjamin Adams destaou que: \. . . as olinas rohosas de Moab n~ao estavam a leste de Nazar�e masa leste do Mar Morto" (Um urantiano propalou que esta arta alegava que �e imposs��vel ver as olinasrohosas de Moab da loaliza�~ao em quest~ao. Se algu�em se d�a o trabalho de ler essa arta, laramenten~ao �e isso o que Adams denuniou. Veja o Apêndie B para uma reprodu�~ao da arta de Adams).A altera�~ao evita a implia�~ao de que as olinas rohosas de Moab estivessem a leste de Nazar�e.Contudo, Merritt Horn salienta que, em seu julgamento, o pr�oprio texto n~ao delara que as olinasde Moab estejam a leste de Nazar�e. Esreve ele: \Jesus e seu pai est~ao de p�e no alto da olina deNazar�e e est~ao movendo o olhar de noroeste seguindo um aro para o norte, leste, sul e em seguidaoeste. Para leste est�a o vale do Jord~ao. Passado o vale, �a medida que eles olham, seguindo a linhadeste e o aro que eles delinearam, disernem eles as olinas rohosas de Moab. Que essa an�aliseest�a orreta �e, uma onlus~ao baseada na seguinte senten�a: `Tamb�em para o sul e leste . . . ' queimplia laramente que a �ultima loaliza�~ao referida (Moab) estava na mesma dire�~ao. Do ontr�ario,a senten�a seria pontuada om uma v��rgula desta maneira: `Tamb�em, para o sul e leste . . . '."14. Na p�agina 1849, par.5: O texto de 1955 delarava que L�azaro permaneeu em Betânia \at�e odia da rui�a�~ao de Jesus". Isso foi alterado para \at�e a semana . . . " na segunda impress~ao. A�ultima reda�~ao �e onsistente om a narrativa posterior (�a p�agina 1897 par. 1, 1909 par. �ultimo, e1927 par. �ultimo) que oloaria a oasi~ao da fuga de L�azaro entre ter�a-feira �a meia-noite (quandosua morte foi deretada pelo Sin�edrio) e o anoiteer de quarta-feira (quando \ertas pessoas" noaampamento \sabiam que L�azaro tinha feito uma apressada fuga de Betânia".) - dois dias antes darui�x~ao de Jesus.15. Na p�agina 1943, par. 2: Na segunda impress~ao \doze" foi substitu��do por \ap�ostolos", nesseponto. Porque Judas tinha partido mais edo, s�o havia onze ap�ostolos presentes para a elebra�~aoda eia da reorda�~ao, assim \ap�ostolos" paree mais apropriado.7.14 Altera�~oes n~ao indiadas ao p�e da p�agina nem no �nalPara repetir, �e razo�avel admitir que nenhuma dessas altera�~oes editoriais onstitui adultera�~ao mali-iosa ou altera�~ao aprei�avel da Revela�~ao de Urantia. Contudo, urantianos areditam que o esp��ritoe o prop�osito da Delara�~ao de Cust�odia pro��be qualquer esp�eie de altera�~ao do texto original. Al�em79



disso, para muitos leitores permanee omo um mist�erio que a Urantia Foundation nuna tenha aler-tado os leitores para essas altera�~oes, atrav�es de notas de p�e de p�agina ou ao �nal. Isso �e uma pr�atiaaadêmia padr~ao quando fazendo altera�~oes em trabalhos riativos de outro autor. Leitores fazemnotar que no aso de uma Revela�~ao de �Epoa que tem por autores seres elestiais, o senso omumdetermina que isso devia ser obrigat�orio. Esse modo de ver tem sido rejeitado por alguns defensoresda Urantia Foundation omo fazer um \fetihe" do texto dos Doumentos de Urantia Examinaremosessa quest~ao em profundidade no Cap��tulo 9.7.15 Os ajustes de tempo da publia�~aoPor volta de maio de 1942, tinha sido onedida pelos Reveladores �a Comiss~ao de Contato permiss~aopara preparar o Livro de Urantia para impress~ao, mas n~ao ainda para realmente publi�a-lo. Nopr�oximo ap��tulo ontinuaremos a seguir o urso da Revela�~ao at�e que seja �nalmente publiadaomo um livro.
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Cap��tulo 8Funda�~ao UrantiaCLARENCE BOWMAN, um membro do F�orum desde 1923, disse a sua fam��lia que o F�orum e aComiss~ao de Contato aguardavam o �m da II Guerra Mundial, quando eles estavam onvenidosde que o Livro de Urantia poderia ser �nalmente publiado1. Quando a guerra terminou, pareiaque o planeta tinha atravessado um pesadelo que tinha amea�ado sua pr�opria existênia, e por �ma paz podia ser alan�ada. Contudo, perto do �m do onito, uma s�erie de detona�~oes atômiastinha sinalizado uma nova amea�a para a iviliza�~ao. E logo atr�as disso, o Comunismo ome�ou suaampanha inans�avel para onquistar o mundo.O Dr. Sadler relatou a Meredith Sprunger que, depois da guerra, a Comiss~ao de Contato foiimediatamente informada de que os Reveladores areditavam que o Comunismo representava umadas mais s�erias amea�as que jamais existira �a religi~ao de Jesus e �a liberdade da humanidade. OsReveladores estavam alarmados porque o espetro da III Guerra Mundial estava emergindo, e prevenirum tal onito era a prioridade imediata deles. Em janeiro de 1946, a Comiss~ao de Contato foiinformada de que os \Intermedi�arios Unidos de Urantia" tinham delarado a inten�~ao de derrotaro Comunismo. A Comiss~ao de Contato foi informada, para seu desapontamento, que a anteipadapublia�~ao do Livro de Urantia no imediato p�os-guerra n~ao iria aonteer2.8.1 A forma�~ao da Urantia FoundationPor mais de ino anos, as plaas fundidas do Livro de Urantia tinham estado armazenadas nas ins-tala�~oes de R. R. Donnelley & Sons, em Crawfordsville, Indiana, aguardando a ordem de impress~ao3.As Hist�orias Um e Dois relatam que, em janeiro de 1950, essas plaas tornaram-se o material b�asiopara a forma�~ao de uma organiza�~ao que fora delineada e projetada para publiar os Doumentos epara preservar perpetuamente a integridade do texto original:\As plaas do Livro de Urantia que foram previamente feitas onstitu��ram a base para a1The PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION, [Plano para a Revela�~ao do Urantia Book℄, por CarolynB. Kendall, doumento distribu��do a 18 de Janeiro de 1996, p�agina 4.2Idem, p�agina 2. Tamb�em delara�~oes do Dr. Sprunger numa entrevista de v��deo. H�a um n�umero de oment�ariossemelhantes sobre a situa�~ao pol��tia mundial da �epoa que vieram �a tona em forma esrita. A maioria delas s~aomuito question�aveis. Contudo, essa est�oria partiular aera da inten�~ao de derrotar o Comunismo foi transmitida aoDr. Sprunger pelo Dr. Sadler , e eu a ouvi de Clyde Bedell e Berkeley Elliott. Todavia, David Kantor tem muitasd�uvidas aera da veraidade dessa est�oria. Ele aredita que um oment�ario asual sobre os neg�oios humanos teriasido uma viola�~ao do mandato de revela�~ao.3Muito provavelmente as �tas originais e os negativos de �lmes tamb�em estavam armazenados. No velho proessode monotipo desrito no Cap��tulo 7, o ompositor n~ao fundia o tipo diretamente, havia um proesso em dois est�agios.Seu telado fazia buraos numa �ta de papel, que era em seguida introduzida num fundidor. Referênia para essainforma�~ao era a edi�~ao de 1958 da World Book Enylopedia.81



ria�~ao da Urantia Foundation, por uma Delara�~ao de Cust�odia sob as leis do Estado de Illinois,datada de 11 de janeiro de 1950. Essa �e uma organiza�~ao n~ao-lurativa."\Um dos objetivos para o qual foi riada a Funda�~ao foi para preservar perpetuamenteinviolados os textos do Livro de Urantia e para disseminar os prin��pios e ensinamentos doLivro de Urantia4."8.2 A delara�~ao de ust�odiaUma Cust�odia �e um t��tulo legal pelo qual uma parte assume a propriedade para o benef��io deoutra. O doumento de Cust�odia tradiionalmente de�ne a propriedade e as ondi�~oes sob as quaisa propriedade �e transferida para o uidado da outra parte. O prop�osito do doumento de Cust�odia �eestabeleer os parâmetros da Cust�odia, e evitar que prerrogativas e extravagânias humanas ausemdano �a propriedade que �e mantida em ust�odia. Uma Delara�~ao de Cust�odia �e um aordo legalmenteobrigat�orio entre as duas partes em aordo. Para reetir esses objetivos, foi riada pela Comiss~ao deContato em liga�~ao om advogados uma Delara�~ao de Cust�odia para a Urantia Foundation. Foramprovidos ino Curadores om poderes vital��ios. Novos Curadores, quando neess�ario, seriam eleitospelos Curadores remanesentes.No aso da Delara�~ao de Cust�odia que estabeleeu a Urantia Foundation, a \propriedade" queera para ser protegida pelos termos da Cust�odia era o texto original do Livro de Urantia. O \textooriginal" �e de�nido no doumento de Cust�odia omo as plaas que tinham sido estampadas e fundidasdas gal�es que tinham sido ompostas a partir do texto datilografado. Os manusritos tinham sidodestru��dos antes do �m da II Guerra Mundial, depois que as plaas estavam feitas. As plaas erampara ser usadas para publiar O Livro de Urantia, e três �opias do texto original eram para serpreservadas perpetuamente. Portanto, sob a Delara�~ao de Cust�odia, a Urantia Foundation assumiuprovisoriamente inteira responsabilidade pelo texto e eventualmente se tornaria o publiador doLivro de Urantia. O primeiro Conselho de Administra�~ao da Urantia Foundation foi onstitu��dopor William Hales, Presidente; Bill Sadler Jr., Vie-Presidente; Emma L. Christensen, Seret�aria;Wilfred C. Kellogg, Tesoureiro, e Edith Cook, Seret�aria Assistente.Observe-se que a Comiss~ao de Contato estava sendo autelosa. Três membros da Comiss~ao deContato eram tamb�em Curadores no primeiro Conselho da Urantia Foundation: Bill Sadler Jr.,Emma L. Christensen, e Wilfred C. Kellogg. Bill Sadler e Christy eram residentes no 533, e Wilfredmorava numa asa apartamento a pouos quarteir~oes de distânia. A Delara�~ao de Cust�odia esta-beleia que a Urantia Foundation era laramente reonheida omo o grupo agora respons�avel pelapreserva�~ao do texto original, mas a Comiss~ao de Contato mantinha a maioria de votos no Conselho.Qualquer \aviso" elestial para a Urantia Foundation podia ser enaminhado informalmente atrav�esda Comiss~ao de Contato ainda funionando. Os outros dois Curadores, William Hales, Presidente eEdith Cook, Seret�aria Assistente, tinham a honra de serem os primeiros estranhos a ser envolvidosom a administra�~ao do texto original. Contudo, eles obviamente poua inuênia podiam exer-er sobre as pol��tias da Urantia Foundation. Alguns urantianos areditam que esse arranjo de um4HISTORY OF THE URANTIA MOVEMENT ONE, [Hist�oria do Movimento de Urantia Um℄ por um grupo dePioneiros Urantianos, assistidos por Membros da Comiss~ao de Contato, 1960, p�agina 9. A real express~ao de Delara�~aode Cust�odia, p�agina 8, �e tamb�em \para perpetuamente preservar inviolado o texto do Urantia Book . . . " David Kantorsalientou que a express~ao \texto inviolado" n~ao aparee na Delara�~ao de Cust�odia ou nas Hist�orias. A Cust�odia usaa express~ao \texto original" quando se referindo �as plaas e na edi�~ao de 1955. A Urantia Foundation usa a express~ao\textos inviolados" generiamente para se referir a qualquer vers~ao do texto dos doumentos que podem publiar. Issoser�a disutido no Cap��tulo 9. [Na �ultima senten�a da doumentada Hist�oria Um original, lê-se: \Um dos objetivospelos quais a Urantia Foundation foi riada foi para preservar perpetuamente inviolado o texto do Urantia Book epara disseminar os prin��pios, ensinamentos e doutrinas do Urantia Book."℄ Aparentemente o Dr. Sadler alterou\perpetuamente preservar" para ler \preservar perpetuamente" e irundou \doutrinas", reomendando sua supress~aodelarando \o U.B. me paree evitar usar essas palavras".82



\grupo interno dentro do grupo interno" foi a semente da ultura original da Urantia Foundation, eontinua at�e este dia. Veja os Cap��tulos 9 e 10.Embora três membros da Comiss~ao de Contato fossem Curadores da Funda�~ao, o Dr. Sadler eAnna Bell Kellogg n~ao o eram. De aordo om a Delara�~ao de Cust�odia, a Urantia Foundation foiorganizada para eventualmente funionar autonomamente; n~ao era uma suessora para a Comiss~aode Contato. Os três primeiros par�agrafos da Delara�~ao de Cust�odia tornava essa autonomia lara:\SAIBAM TODOS POR ESTES DOCUMENTOS que, desde que foi esrito um manus-rito de um livro intitulado `The Urantia Book', e foram produzidos desse manusrito aproxi-madamente duas mil e duzentas (2.200) plaas niqueladas de esteriotipia5 de espessura de basepatenteada, para a impress~ao e reprodu�~ao de tal livro; e"\Considerando que ertas pessoas, daqui por diante referidas omo `Contribuintes' estandodesejosas de que seja riada uma funda�~ao para os objetivos aqui expressos a ser onheida omo`URANTIA FOUNDATION' ontribu��ram om ertos fundos para esse �m, e ditos fundos foramgastos para a produ�~ao de tais plaas para a impress~ao e reprodu�~ao do URANTIA BOOK; e"\Considerando que os Contribuintes, estando desejosos de que suas identidades permane�amdesonheidas, de forma que a ria�~ao de tal funda�~ao n~ao tenha limita�~oes por motivo de suaassoia�~ao om seus nomes, oinidente om a exeu�~ao desta Delara�~ao de Cust�odia e omompleto onheimento e em onsidera�~ao disso, induziram seus nomeados a entregar e transferirpara os infra signat�arios as ditas plaas para a impress~ao e reprodu�~ao do URANTIA BOOK,para serem mantidas em ust�odia a �m de tornar poss��vel a onseu�~ao e umprimento de taisdesejos e para uidar e perpetuar os objetos aqui expressos . . . "O Dr. Sadler permaneeu o l��der da Comiss~ao de Contato. Embora a Comiss~ao de Contato tenhatransferido provisoriamente a responsabilidade pelo texto para a Urantia Foundation, ela reteve oontrole sobre o F�orum - Grupo de Estudos e o Grupo dos Setenta. A Comiss~ao de Contato ontinuoua funionar por ino anos depois do estabeleimento da Urantia Foundation em janeiro de 1950.A Delara�~ao de Cust�odia delara que o dever prim�ario dos Curadores \ser�a preservar inviolado". . . \o texto original do Urantia Book" . . . \de perda, dano, ou destrui�~ao, e de altera�~ao, modi�a�~ao,revis~ao, ou mudan�a de qualquer forma ou tipo".Os \Bens Substantivos" que foram on�ados �a Urantia Foundation s~ao desritos na Delara�~ao deCust�odia omo representando o texto original do Urantia Book e s~ao disriminados em duas partes:1. \plaas e outros meios para impress~ao e reprodu�~ao do Urantia Book" e 2. \�opias autentiadasdo texto original do Urantia Book, mas n~ao menos do que três (3) de tais �opias". (Ao tempo daforma�~ao da Urantia Foundation, as �opias do livro ainda n~ao tinham sido publiadas das plaas). Odoumento deu �a Urantia Foundation ontrole disriion�ario dos Bens Substantivos om exe�~ao das\três �opias do texto original" que seriam impressas pelas plaas. A Funda�~ao deveria preservar essestrês livros de perda, dano, destrui�~ao, e de altera�~ao, modi�a�~ao, revis~ao ou mudan�a de qualqueresp�eie ou tipo.Para realizar seu prinipal dever de preservar o texto original inviol�avel, a Urantia Foundation foitamb�em inumbida da publia�~ao do texto original e desse modo foi-lhe dada total autoridade sobreas \plaas e outros meios" para \impress~ao e reprodu�~ao do Urantia Book". Eles têm permiss~ao detransferir as plaas sob a ondi�~ao de que elas \voltem para os Curadores quando os prop�ositos paraos quais foram transferidas tiverem sido alan�ados" (presumivelmente a impress~ao do livro). Final-mente, �e-lhes onedida permiss~ao de destruir as plaas, ontanto que todos Curadores onordemque as plaas \j�a n~ao s~ao neess�arias para realizar os prop�ositos para os quais a Funda�~ao �e riada"ou se \os Curadores est~ao impedidos de preservar tais por�~oes dos Bens Substantivos [as plaas℄ por5O n�umero de \plaas", 2.200, orresponde grosseiramente ao n�umero de p�aginas do Urantia Book, inluindo omaterial preliminar na frente. Aqueles que prepararam a Delara�~ao de Cust�odia evidentemente onsiderava adap�agina omo uma \plaa", embora ada plaa realmente inlua 16 p�aginas.83



motivo de irunstânias al�em do seu ontrole". Essas l�ausulas permitir~ao aos Curadores riar novasplaas, quando as plaas originais estiverem gastas, uma situa�~ao que oorreria depois de tiradas ummilh~ao de �opias, ou se as plaas se deteriorarem om o tempo e n~ao puderem ser usadas. Dupliatasde plaas podem ser produzidas, quando neess�ario, a partir das �tas de monotipo, omo expliadono Cap��tulo 7, ou talvez por alguma tenologia que permita a ontinuada reprodu�~ao inviolada dotexto original. Deve-se notar, ontudo, que todos os Curadores teriam que onordar antes quequalquer por�~ao dos Bens Substantivos fosse destru��da. O Cap��tulo 9 disutir�a omo, depois queapenas 10.000 �opias tinham sido impressas, parte dos bens substantivos foi destru��da em 1967 -muito provavelmente sem onorrênia ou mesmo sem onheimento de todos as Curadores.Os Curadores aeitaram suas responsabilidades om esta delara�~ao:\N�os os aqui subsritos aeitamos em ust�odia, por n�os mesmos e por nossos suessores, omoneste de�nido, e por meio deste damos a onheer que nos foram transferidas e entreguesaproximadamente duas mil e duzentas (2.200) plaas niqueladas de esteriotipia, om espessurade base patenteada, preparada dos manusritos do THE URANTIA BOOK para impress~ao ereprodu�~ao do mesmo, ujas plaas est~ao agora armazenadas na âmara subterrânea de plaasde R. R. Donneley & Sons Company em Crawfordsville, Indiana . . . "Note-se que o manusrito datilografado original n~ao �e menionado omo parte da Cust�odia. Eletinha sido destru��do quando as plaas foram estampadas, e agora as plaas eram o texto do TheUrantia Book que foi referido na Delara�~ao de Cust�odia. Foram as plaas que os primeiros Curadoresjuraram \aeitar em ust�odia por si e seus suessores". Depois de 1945, os membros do Grupo dosSetenta e do F�orum-Grupo de Estudos usaram as �opias de prova que eram feitas a partir das plaas- e n~ao os manusritos datilografados - para estudar os Doumentos.Alguns urantianos têm examinado a Delara�~ao de Cust�odia e salientado que, embora a Comiss~aode Contato tenha sido autorizada a padronizar a soletra�~ao, o uso de mai�usulas e a pontua�~aono texto original datilografado, a Urantia Foundation n~ao tinha tal prerrogativa om as plaas.O \dever prim�ario" dos Curadores, desrito na Delara�~ao de Cust�odia da Urantia Foundation,era preservar o texto original do Urantia Book (as plaas) de \perda, dano, ou destrui�~ao, e de,altera�~ao, modi�a�~ao, revis~ao, ou mudan�a de qualquer esp�eie ou tipo". Esses leitores vêem aautoridade para ontrolar a publia�~ao e a reprodu�~ao do Livro omo onedida no esp��rito deproteger o texto de altera�~oes, n~ao para estabeleer a autoridade dos Curadores para fazer altera�~oesno texto. Naturalmente, se uma pessoa �e para ser respons�avel pela preserva�~ao do texto original,essa pessoa deve tamb�em reeber autoridade para imprimi-lo inviolado. Contudo, n~ao h�a estipula�~aona Delara�~ao de Cust�odia que sequer sugira permitir qualquer altera�~ao no texto original. De fato,aos olhos de quase todos os leitores familiarizados om esse doumento, tanto o esp��rito quanto alinguagem da Delara�~ao de Cust�odia laramente pro��be quaisquer altera�~oes sejam quais forem.N�os observamos que, anos antes, Clyde Bedell e uns pouos outros no F�orum abrigavam fortesreservas aera da maneira pela qual os Curadores da Funda�~ao seriam esolhidos e substitu��dos.Esses primeiros urantianos estavam preoupados aera do estabeleimento de uma oligarquia auto-indiada que ontrolaria totalmente (pelo per��odo de uma gera�~ao, pelo menos) o texto da Revela�~ao.(Veja Cap��tulo 7, \O Tumulto de Sherman"). O Dr. Sadler disse a Meredith, Clyde Bedell e outrosque uma vez que um rasunho de Uma Delara�~ao de Cust�odia fosse redigido pelos advogados, eleseria submetido pela Comiss~ao de Contato �a Comiss~ao de Intermedi�arios, para a rea�~ao deles. Issopode ter sido feito mais de uma vez. De aordo om uma delara�~ao de Meredith numa entrevista dev��deo, e o que Clyde me disse pessoalmente, os Intermedi�arios se reusaram a dar sugest~oes espe���aspara o doumento. Contudo, �nalmente delararam: \Se isso �e o m�aximo que voês podem onseguir,assim ter�a de ser." Meredith e Clyde itaram virtualmente as mesmas palavras.84



8.3 Uma mudan�a de responsabilidadeDe aordo omMark Kulieke, a quantidade e a natureza dos ontatos forammuito modi�ados, depoisde 1952, e as \organiza�~oes foram largamente deixadas por onta pr�opria"6. Presumivelmente, essasorganiza�~oes inlu��am a Urantia Foundation, o Grupo dos Setenta e o F�orum dos Domingos-Grupode Estudos. Havia restri�~oes provis�orias, ontudo. A Urantia Foundation ainda n~ao tinha reebidopermiss~ao para publiar realmente o Livro.Em novembro de 1951, aos Setenta e ao F�orum dos Domingos-Grupo de Estudos foi lida umaimportante omunia�~ao do \Pr��nipe Planet�ario de Urantia em Exer��io". Tinha sido entregue �aComiss~ao de Contato pelo seu Regente pessoal. N~ao h�a d�uvida de que houve grande suspense, porqueo grupo estava anteipando um an�unio de que o The Urantia Book seria agora impresso. O an�unioinformou ao grupo que o Pr��nipe Planet�ario em Exer��io tinha tomado v�arias deis~oes. Algumasdelas envolviam responsabilidades ang�elias pela Revela�~ao de Urantia. O status da re�em-formadaUrantia Foundation era disutida:\Os aspetos humanos do Urantia Book ser~ao oloados nas m~aos dos Curadores da UrantiaFoundation, sujeitos a sugest~oes onsultivas e ao poder de veto da Comiss~ao de Revela�~ao dosIntermedi�arios Unidos de Urantia. Quando, omo e se a Comiss~ao de Intermedi�arios deixar deomuniar-se om os Curadores da Funda�~ao por um per��odo de três anos, ent~ao tais Curadoresonsiderar~ao que os assuntos do Urantia Book est~ao ompleta e exlusivamente em suas m~aos esob sua jurisdi�~ao. Por ora, a media�~ao entre a supervis~ao global e super-humana dessa Comiss~aoe o funionamento diretamente humano dos Curadores da Urantia Foundation deve �ar a argoda Comiss~ao de Intermedi�arios, a suessora da Comiss~ao dos Reveladores de Urantia original.Essa Comiss~ao ontinuar�a a funionar omo onselheira tanto para os Supervisores Celestiaisquanto para os Curadores da Urantia Foundation, mas seu poder de veto se estender�a somente�as deis~oes e atos dos Curadores humanos7."Observe-se que, om a fundi�~ao das plaas, agora ompleta, e a responsabilidade por sua pre-serva�~ao transferida para a Urantia Foundation, o grupo elestial que se estava omuniando atrav�esda Comiss~ao de Contato foi alterado. A \Comiss~ao de Revela�~ao de Urantia" foi agora suedida6BIRTH OF A REVELATION [O Nasimento de uma Revela�~ao℄, por Mark Kulieke, segunda edi�~ao, 1992, p�agina24.7Veja o ronograma de David Kantor no site da Felowship, para 1951 e 1952,http://www.uversa.org/arhive/history/message112251.htm onde essa mensagem �e reproduzida. Em \THEPLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION", por Carolyn B. Kendal, Carolyn apresenta, na p�agina 3, amesma \mensagem" om uma instrutiva omiss~ao. A delara�~ao que falta �e: \Quando, omo, e se a Comiss~ao deIntermedi�arios deixar de se omuniar om os Curadores por um per��odo de três anos, ent~ao devem esses Curadoresonsiderar que os assuntos do Urantia Book est~ao inteira e exlusivamente em suas m~aos e sob a sua jurisdi�~ao".Essa senten�a omitida d�a laramente apoio �aqueles que areditam que orienta�~ao elestial espeial para os Curadoresterminou em 1955, om a mensagem: \Voês agora est~ao por onta pr�opria". Veja o Cap��tulo 9 para uma disuss~ao dotema de ontinuar a orienta�~ao elestial espeial. Veja tamb�em o Ep��logo para disuss~oes adiionais do question�aveluso do ap�orifo \mensagens" e omo eles têm tido om demasiada frequênia a aparênia de serem revisados paradar apoio a uma posi�~ao pol��tia, �los�o�a ou legal. Nesse aso, \The PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVE-LATION", (datado de 18 de janeiro de 1995) foi submetido aos Membros do Fellowship General Counil num esfor�opara persuadi-los a reonsiderar seus votos de publiar The Urantia Book, que estava ent~ao no dom��nio p�ublio. Comseu doumento, Carolym tamb�em esreveu uma arta envolvente para os Conselheiros. Alguns de seus oment�arioss~ao interessantes. Esreve ela: \Independentemente de omo algu�em possa querer que as velhas mensagens prossigam,o fato �e que elas existiram, elas exereram uma forte inuênia e s~ao ainda relevantes" . . . \Como um antigo membrodo F�orum, eu fui onstrangida por promessas a n~ao disutir a origem do livro ou qualquer oisa que aonteeu antesda publia�~ao". Se as velhas \mensagens" s~ao ou n~ao relevantes pode ser disput�avel. O que �e dif��il de ompreender�e a delara�~ao de Carolyn de que ela era um \antigo membro do F�orum". De aordo om a Hist�oria Um (p�agina 6)e Hist�oria Dois (P�agina 10), o �ultimo enontro do F�orum teve lugar a 31 de maio de 1942, quando Carolyn tinhaera de dez anos de idade. Em 1951, aquilo a que ela se assoiou foi ao Grupo de Estudos dos Domingos. Carolyntinha 23 anos quando The Urantia Book foi publiado. Veja tamb�em o Ep��logo, onde a hist�oria de Carolyn, Os AnosDourados, �e disutida. A mesma passagem r��tia �e omitida naquele doumento.85



por um grupo hamado a \Comiss~ao de Intermedi�arios." Observe-se tamb�em o oment�ario de queessa assistênia ontinuaria \por ora" e estavam sendo feitas prepara�~oes para oloar os assuntos doUrantia Book \inteira e exlusivamente" sob a supervis~ao humana. Isso paree indiar laramenteque a assistênia elestial espeial estava terminando. Na mesma itada mensagem eles ouviram adelara�~ao que pareia prognostiar a not��ia pela qual os primitivos urantianos estavam esperando:\Na ausênia de interven�~oes de Intermedi�arios depois de 11 de fevereiro de 1954, os Curadoresda Urantia Foundation deveriam proeder de aordo om seus pr�oprios julgamentos".Aproximadamente um ano mais tarde, na data do nasimento de Jesus, 21 de agosto de 1952,outra mensagem do Regente do Pr��nipe Planet�ario em Exer��io foi reebida e lida para o grupo.O F�orum Grupo de Estudos devia permaneer sob a dire�~ao da ainda em opera�~ao Comiss~ao deContato. A Constitui�~ao para uma nova organiza�~ao a Urantia Brotherhood foi provisoriamenteaprovada, om o oment�ario de que o doumento \providenia sua pr�opria emenda". Foi deixada�a disri�~ao da Urantia Foundation quando lan�ar a nova Urantia Brotherhood autônoma. Quantoao destino do Urantia Book, o Regente do Pr��nipe Planet�ario em Exer��io transmitiu o seguintean�unio:\Eu, e s�o eu, deidirei a hora da publia�~ao do Urantia Book. Se eu n~ao provideniar taisinstru�~oes antes de ou em 1 de janeiro de 1955, ent~ao os Curadores da Urantia Foundation devemdar prosseguimento aos planos para a publia�~ao, de aordo om seus pr�oprios julgamentos8."Fora �xada uma data provis�oria! A mensagem tamb�em aprovava planos para publiar um ��ndienum volume separado. O Grupo dos Setenta foi orientado para enerrar as atividades independentesom a inaugura�~ao da Urantia Brotherhood.A Comiss~ao de Contato nada ouviu vindo do regente at�e a data fatal de 1 de janeiro de 1955.Consequentemente, os Curadores da Urantia Foundation agiram om base em seu pr�oprio julgamento.A Urantia Brotherhood ome�ou o�ialmente a 2 de janeiro de 1955. Naquela data o Dr. Sadler leuuma diretiva para o Grupo dos Setenta expliando omo a Brotherhood devia ser inaugurada. Emseguida William Hales, que estava presidindo o enontro, soliitou uma esolha direta dos o�iais daBrotherhood. Bill Sadler Jr. foi eleito presidente da Brotherhood. Ele em seguida tomou posse efez onvites seleionando para as nove presidênias de omitê9. Dessa forma, 36 membros do grupooriginal das noites das quartas-feiras, denominado \Os Setenta" tornaram-se a Urantia Brotherhood.Pouo tempo depois que a data fatal para interven�~ao passou, a 11 se fevereiro de 1955, osCuradores da Urantia Foundation assinaram sua \Delara�~ao de Inten�~ao de Publiar o UrantiaBook", e leram-na para o F�orum. Por �m, dez anos depois de estampadas e fundidas, as plaasforam desempoeiradas e logo as prensas impressoras estavam girando em Crawfordsville. Deve-senotar uma vez mais que, embora os Curadores estivessem ientes de uma lista de \erros" que tinhamsido desobertos desde a fundi�~ao das plaas, n~ao havia dispositivo na Delara�~ao de Cust�odia queprevisse sua \orre�~ao" pela altera�~ao do texto original. Al�em do mais, ino dos seis membrosoriginais da Comiss~ao de Contato estavam ainda funionando, e três deles eram Curadores. N~aoestou a par de qualquer doumenta�~ao aera de uma indaga�~ao feita �a Comiss~ao de Intermedi�arios,nem de qualquer preoupa�~ao �aquela �epoa aera de \erros" nas plaas fundidas.8IBID, \THE PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION, por Carolyn B. Kendal, p�agina 3.9Doumento de abril de 1992, intitulado AD HOC COMMITTEE ON RESEARCH: PRINCIPLES, PATTERNS,AND STRUCTURES IN THE URANTIA BOOKAND RELATED SOURCES [Comitê de Pesquisa ad ho: Prin��pios,Padr~oes e Estruturas no Urantia Book e Fontes Relaionadas℄ por Carolyn Kendall, p�agina 9.86



8.4 O mandato para publiar o livro de urantiaA primeira men�~ao p�ublia da express~ao espe���a do mandato para publiar The Urantia Book, foino doumento de 1958 do Dr. Sadler CONSIDERATION of SOME CRITICISMS of the URANTIABOOK. [Considera�~ao de Algumas Cr��tias do Urantia Book℄. No doumento de 26 p�aginas o M�edioparee estar t~ao agudo energ�etia e inteletualmente omo sempre.O Dr. Sadler tamb�em nos diz que o mandato para publiar o Livro foi aompanhado de algumasadmoesta�~oes pela Comiss~ao de Intermedi�arios, que era a suessora da Comiss~ao Reveladora deUrantia original. Aqui est�a uma lista ompleta daquelas admoesta�~oes que o Dr. Sadler esolheupara tornar p�ublias:\Antes de dar in��io a essas r��tias individuais, permita-me hamar a sua aten�~ao paraalgumas admoesta�~oes que nos foram dadas em onex~ao om o mandato para a publia�~ao deThe Urantia Book. Entre outras oisas n�os fomos aonselhados:`Voês s~ao hamados para um grande trabalho e lhes abe o transendente privil�egio deapresentar essa revela�~ao para as pessoas desse onturbado mundo.'`Arrogantes ientistas os ridiularizar~ao e alguns podem at�e mesmo aus�a-los de maquina�~aoe fraude. Bem-intenionados religiosos onden�a-los-~ao omo inimigos da religi~ao Crist~a e aus�a-los-~ao de difamar o pr�oprio Cristo.'`Milhares de almas espiritualmente famintas aben�o�a-los-~ao pela mensagem que voês tra-zem, e milhares de outras onden�a-los-~ao por perturbar sua omplaênia teol�ogia.'`Voês est~ao prontos para seu batismo de alegrias e tristezas que seguramente aompanhar�ao ome�o da difus~ao da Revela�~ao de Urantia?' "10Mais tarde, na Hist�oria Um, observa�~oes adiionais seriam dadas a essas admoesta�~oes. Desta vezelas foram referidas omo \sugest~oes". Foram forneidas as seguintes informa�~oes adiionais sobreelas:\Ao tempo da publia�~ao do Urantia Book, foram dadas sugest~oes pelos reveladores a respeitodo m�etodo a ser empregado no trabalho de sua distribui�~ao. Essas instru�~oes podem ser resumidasomo segue:"\1. Estudem os m�etodos empregados por Jesus na introdu�~ao do seu trabalho na terra. Observemomo ele trabalhou sileniosamente, a prin��pio - muito frequentemente depois de um milagre, eleadmoestaria o reeptor de sua ajuda dizendo: `N~ao diga a ningu�em o que lhe aonteeu'."\2. Foi sugerido que evitemos todo esfor�o para edo obter reonheimento espetaular."\Durante os primeiros ino anos essas sugest~oes têm sido seguidas e a distribui�~ao aumenta anu-almente. A vasta maioria da Brotherhood tem onorrido om essa esp�eie de quieta e gradual apre-senta�~ao do livro. Contudo, uma oisa deve ser feita lara: Enquanto �e pol��tia da Brotherhood tra-balhar vagarosamente na distribui�~ao do livro, nada �e feito para interferir om o esfor�o entusi�astioe energ�etio de qualquer indiv��duo para introduzir o livro para seus amigos e assoiados11."Ao ontr�ario de alguns ap�orifos question�aveis, nuna houve um onjunto de \mandatos" perma-nentes dados �a Comiss~ao de Contato relativos �a distribui�~ao da Revela�~ao de Urantia. Houve ummandato de publia�~ao para The Urantia Book, e esse foi aompanhado por v�arias \admoesta�~oes"ou \sugest~oes" muito laramente referentes a suas primeiras fases de distribui�~ao. Que eu saiba, osexertos aima s~ao as �unias referênias a essas sugest~oes que foram publiadas para o Movimentode Urantia enquanto o Dr. Sadler ainda vivia. A Hist�oria Dois (que nuna foi publiada) devota10CONSIDERATION OF SOME CRITICISMS OF THE URANTIA BOOK, [Considera�~ao de Algumas Cr��tiasdo Urantia Book℄, pelo Dr. William S. Sadler, doumento produzido em 1958, p�agina 1.11HISTORY OF THE URANTIA MOVEMENT ONE, [Hist�oria do Movimento de Urantia Um℄ por um grupo dePioneiros Urantianos, assistidos por Membros da Comiss~ao de Contato, 1960, p�agina 9.87



uma p�agina para o \Mandato de Publia�~ao", e ita de sua introdu�~ao. Geralmente, essa p�agina(23) previne que: \O Livro pertene �a era que se seguir�a imediatamente �a onlus~ao da presente lutaideol�ogia." Tamb�em adverte que o Livro �e ofereido edo \para estar �a m~ao para o treinamento deprofessores e l��deres" e para permitir edo tradu�~oes para outras l��nguas. (Veja o oment�ario abaixo,de Bill Sadler Jr., que parafraseia o mesmo material que est�a na p�agina 23 de Hist�oria Dois). N~aoh�a doumenta�~ao on��avel de que os Reveladores estiveram em ontato om a Urantia Foundation,toda omunia�~ao foi om a Comiss~ao de Contato.As sugest~oes que aompanharam o mandato para publiar o Livro foram parafraseadas, editadase seletivamente usadas e adotadas em v�arios memorandos internos da Brotherhood. Bill Sadler Jr.preparou um doumento em 1955 intitulado: \Cronometragem do Urantia Book" para os arqui-vos do Comitê Exeutivo da Urantia Brotherhood. Nesse doumento ele parafraseou as sugest~oes,hamando-as \ditos s�abios" Ele tamb�em leu seu doumento para o F�orum-Grupo de Estudos. Poraquela �epoa, a amea�a omunista pareia estar ganhando impulso. Os sovietes tinham adquiridoarmas atômias, e as rian�as das esolas amerianas reebiam rotineiramente instru�~oes sobre o quefazer no aso de um ataque atômio. Bill Sadler Jr. relembrou ao grupo que a Revela�~ao estavasendo distribu��da edo e era realmente destinada para a era depois da \presente luta ideol�ogia" Eledisse, em parte:\O Livro pertene �a era que se seguir�a �a onlus~ao da presente luta ideol�ogia. Aquele ser�ao dia em que os homens estar~ao desejando busar a verdade e a retid~ao. Quando o aos dapresente onfus~ao tiver passado, ser�a mais prontamente poss��vel formular o osmos de uma novae melhorada era para as rela�~oes humanas. E �e para essa melhor ordem de oisas que o Livrofoi aprontado."\Mas a publia�~ao do Livro n~ao foi protelada at�e aquela data (possivelmente) um tantoremota. Foi provideniada edo uma publia�~ao do Livro de forma que pudesse estar em m~aospara o treinamento de l��deres e professores. Sua presen�a �e tamb�em requerida para atrair aaten�~ao de pessoas de meios que possam assim ser levadas a prover fundos para tradu�~oes paraoutras l��nguas. Voês que dediam suas vidas ao servi�o do livro e da Brotherhood pouopodem pereber da importânia do que est~ao fazendo. Voês seguramente viver~ao e morrer~aosem ompreender que est~ao partiipando do nasimento de uma nova era de religi~ao nestemundo"12.Na verdade, a Comiss~ao de Contato e os membros do F�orum original tinham envelheido esperandopela publia�~ao e propaga�~ao da Revela�~ao. Muito pouos dos que ouviram essa mensagem viveriampara ver o s�ubito olapso do Comunismo Sovi�etio aproximadamente 35 anos no futuro.8.5 O opyright do livro de urantiaParee laro que a Comiss~ao de Contato foi orientada pelos Reveladores para obter um opyrightinternaional para o Urantia Book. Ambas as Hist�orias delaram que o Urantia Book foi publiadosob um opyright internaional em 12 de outubro de 1955. O Dr. Sprunger relembra laramentetanto Christy quanto o Dr. Sadler delarando que eles foram orientados pelos Reveladores para obterum opyright internaional13. Um opyright internaional permite o registro de autoria divina, omo�e o aso do Urantia Book. Nenhuma das Hist�orias meniona um opyright dos Estados Unidos. Umopyright dos Estados Unidos s�o pode ser obtido para obras que tenham por autores idad~aos dosEstados Unidos.12The PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION, [Plano para a Revela�~ao do Urantia Book℄, por CarolynB. Kendall, doumento distribu��do a 18 de Janeiro de 1996, p�agina 413AFFIDAVIT [Depoimento℄ do Dr. Meredith Sprunger, datado de 24 de outubro de 1998. (Veja pp: 316-320).88



A aplia�~ao do opyright de 1955 dos Estados Unidos para o Urantia Book registrava a UrantiaFoundation omo autor. Muitos urantianos sustentam que os Reveladores jamais teriam orientadoa Comiss~ao de Contato para obter um opyright dos Estados Unidos por meio de uma tal aplia�~aofraudulenta. Alguns areditam que, embora o opyright internaional possa ter sido sugerido pelaComiss~ao de Reveladores Celestiais, a aquisi�~ao de um opyright dos Estados Unidos foi uma id�eiahumana. H�a alguma base doumental para isso. Em 1973, Martin Myers e Christy olaboraramestreitamente num disurso que Myers fez para os leitores em geral. Era intitulado \Unidade, n~aoUniformidade!". O disurso foi uidadosamente elaborado e seu opyright foi feito pela UrantiaFoundation. Cont�em as seguintes delara�~oes na p�agina 5 do manusrito original:\Os primeiros l��deres do Movimento de Urantia projetaram um plano engenhoso. A es-trat�egia deles era dupla."\Com o objetivo de proteger o texto de revis~oes, altera�~oes, e distor�~oes, eles previram aneessidade de oloar o The URANTIA Book sob opyrights dos Estados Unidos e internaio-nal, assim garantindo �as futuras gera�~oes o privil�egio de ter a Quinta Revela�~ao de �Epoa semadultera�~oes. Para esse �m, a Urantia Foundation foi formalizada e o opyright do Livro foilegalmente registrado em seu nome."Muitos leitores que estudaram esses oment�arios foram perturbados por suas implia�~oes. Por quedelarou Myers (em olabora�~ao om Christy) que foram os \primeiros l��deres", e n~ao os Reveladores,quem projetou um \plano engenhoso"? O que havia de t~ao \engenhoso" em obter um opyrightomum? Teria a t�enia usada de obter um opyright dos Estados Unidos registrando a UrantiaFoundation omo autor sido onsiderada engenhosa por Myers? Essa �e a primeira men�~ao de umopyright dos Estados Unidos. Por que a�nal menionou Myers o opyright dos Estados Unidos,quando ambas as hist�orias e as lembran�as do Dr. Sprunger s�o d~ao apoio �a id�eia de que os Reveladoressugeriram obter um opyright internaional? E por que delarou Myers que o opyright do Livrofoi \legalmente" registrado? N~ao presumir��amos que o opyright era legal? (Veja o Ep��logo parauma disuss~ao da pretendida \mensagem" de 1942, que foi alegada ter sido desoberta por Myers eChristy em 1980).O opyright original foi renovado em 1983, om base em que The Urantia Book �e uma antologia,uma ole�~ao de esritos de v�arios autores, e as perguntas feitas pelo F�orum onstitu��am o-autoria.Durante o lit��gio om Kristen Maaherra nos anos 90 tanto o opyright original quanto a renova�~ao doopyright dos Estados Unidos foram severamente disputados. Maaherra sustentou que se a UrantiaFoundation tivesse submetido propostas verdadeiras o Cart�orio de Copyright dos Estados Unidosnuna as teria aeito. Como um resultado do lit��gio de Maaherra, tanto o opyright original quantoa renova�~ao do opyright dos EUA existem agora numa ondi�~ao enormemente enfraqueida. Veja oCap��tulo 10 para uma disuss~ao adiional do lit��gio de Maaherra, que foi enerrado em fevereiro de2.000.8.6 Os livros de urantia s~ao por �m entreguesPode-se imaginar a alegria dos primeiros urantianos quando os primeiros Urantia Books foram �nal-mente entregues. Mark Kulieke relata a exita�~ao quando seu pai veio para asa na noite daquelaquarta-feira de 1955 om quatro Livros14. Carolyn Kendall relata que seu pai areditava que o Uran-tia Book ia ser \o maior suesso em entenas de anos, e ia ser analisado em todos os jornais". Eraseu plano adquirir �opias de todos esses jornais om suas hist�orias an�alises da grande Revela�~ao15.14BIRTH IF A REVELATION [O Nasimento de uma Revela�~ao℄ por Mark Kulieke, segunda edi�~ao, 1992, p�agina24.15WITNESSES TO A REVELATION [Testemunhos para uma Revela�~ao℄, por Polly Friedman, Summer, 1993,p�agina 4. 89



Pouo tempo depois da publia�~ao de The Urantia Book, foi reebida pela Comiss~ao de Contatouma mensagem dos Intermedi�arios:\Voês est~ao agora por onta pr�opria".Depois de quase inquenta anos, a onex~ao entre os mortais do nosso planeta e a invis��vel Comiss~aode Intermedi�arios foi rompida e essou de existir.\Eles nem disseram adeus", observou o Dr. Sadler16.

16AMONOGRAPHON A VITAL ISSUE CONCERNING THEURANTIA BOOKANDMOVEMENT [Monogra�aSobre um Tema Vital Relativo a The Urantia Book e seu Movimento℄ por Clyde Bedell, janeiro de 1981, p�agina 19.Tamb�em Clyde Bedell relatou-me pessoalmente a hist�oria dessa mensagem. O Dr. Sadler relatou a mensagem para oDr Sprunger e adiionou o oment�ario aera da s�ubita interrup�~ao da onex~ao: \Eles nem disseram adeus".90



Cap��tulo 9Per��odo Ap�os a Impress~ao do Livro deUrantiaChegamos agora a uma diferente linha de demara�~ao na hist�oria da Revela�~ao de Urantia. Umanot�avel realiza�~ao foi levada a abo pelo pequeno grupo de urantianos que tinha de algum modotido interurso om os Reveladores invis��veis. Por meio de um �arduo proesso que abrangera inod�eadas, eles tinham ooperado om os esfor�os de seres elestiais que produziram e materializaramum manusrito diferente de qualquer outro que jamais tenha existido antes no planeta.Os seis membros da Comiss~ao de Contato tinham, at�e o m�aximo de suas habilidades, mantidoseus juramentos sagrados de preservar o texto exatamente omo fora reebido. A Dra. Lena Sadlertinha-se ido, ao tempo em que seus trabalhos produziram frutos. Os ino membros remanesentes daComiss~ao de Contato podiam ter grande orgulho de suas ontribui�~oes humanas para preservar o textooriginal da Quinta Revela�~ao de �Epoa. Nenhuma intrus~ao humana deliberada tinha orrompido osDoumentos de Urantia, e agora o imperfeito - mas sinero e intr�epido - esfor�o para dupliar o textooriginal foi realizado om seguran�a e dez mil �opias foram impressas (três das quais eram para serpreservadas \perpetuamente").Sarif��ios importantes tinham sido feitos ao longo dos anos. A maior parte das vidas da Co-miss~ao de Contato tinham girado em torno de um orpo de Intermedi�arios que tinha provido for�ae orienta�~ao a ada passo. E agora, depois de quase inquenta anos, os mortais estavam por ontapr�opria.Por um momento a emoionante realidade de �opias impressas do Urantia Book provoariam esustentariam uma tremenda euforia. Urantia Books eram enviados pelo orreio para pessoas proemi-nentes, para amigos, para a fam��lia. A Urantia Foundation e a Urantia Brotherhood foram lan�adas.Uma esola da Urantia Brotherhood foi formada em 1956. A 17 de junho de 1956, a primeiraSoiedade Urantia foi estabeleida em Chiago:\. . . e o F�orum, depois de 33 anos, entrou na hist�oria e a maioria dos seus membros tornaram-seos 156 membros iniiais da nova soiedade. Os intr�epidos Membros do F�orum preparavam-seagora para partilhar The Urantia Book om o mundo"1.A esola da Urantia Brotherhood teve sua primeira reuni~ao em setembro de 1956, om 71 estu-dantes. O Dr. Sadler tinha omprado uma propriedade em Pine Lodge na Beverly Shores, Indiana.A id�eia era que os estudantes poderiam viver em hal�es na propriedade, enquanto se preparavam1BIRTH OF A REVELATION [O Nasimento de uma Revela�~ao℄, por Mark Kulieke, segunda edi�~ao, 1992, p�agina24. Contudo, o F�orum tinha passado �a hist�oria muito antes, a 31 de maio de 1942, quando eles foram informados deque n~ao mais seriam aolhidas quest~oes. (Veja Hist�oria Um, p�agina 6, e Hist�oria Dois, p�agina 10). O F�orum ressurgiuem seguida omo um Grupo de Estudos dos domingos. 91



para sair omo professores e l��deres da nova Revela�~ao. Por volta de 1960, 14 estudantes tinham-segraduado e reebido Diplomas de L��deres Certi�ados2. Diplomas de Professores Ordenados tamb�emeram onedidos.Eventualmente as prinipais atividades da esola foram onduzidas para 533 Diversey, em Chiago,om lasses sendo mantidas �a noite. Alguns Urantianos tinham sentido que somente professorespro�ssionais ou pessoas aposentadas poderiam devotar ver~oes inteiros para o programa original dePine Lodge, e as novas lasses noturnas foram bem frequentadas. O Dr. Sprunger relata que umReverendo David Shlundt viajava 120 milhas desde Goshen, Indiana, para frequentar as lassesnoturnas. Infelizmente, em 1975, o programa formal de treinamento de professores tinha perdidoimpulso. O�inas de ver~ao e semin�arios ainda s~ao ofereidos pela Urantia Book Fellowship. Contudoo Curr��ulo pleno dos Professores e o programa de treinamento intensivo do Dr. Sadler tinham sidoabandonados. O urantiano Jos�e Manuel Rodriguez Vargas, de Bogot�a, Col�umbia, est�a desenvolvendoum programa de treinamento formal segundo as linhas do original, om a id�eia de graduar professorese l��deres erti�ados. Outras esolas têm sido tentadas, tais omo The Boulder Shool estabeleidapor John Hay na metade dos anos oitenta (agora fehada), e a Esola de Signi�ados e Valores, dePolly Friedman, em Los Angeles.O Dr. Sadler esreveu que o mandato para publiar o livro foi aompanhado por v�arias admo-esta�~oes e sugest~oes. Essas inlu��am o desenvolvimento de esolas para professores e l��deres. Emboraa Brotherhood tenha desenvolvido programas de estudo em profundidade, eles s~ao uma sombra dosoneitos originais do Dr. Sadler e do Dr. Sprunger. Carolyn Kendall expressou pesar aera daperda das esolas urantianas formais:\Se esse onselho �e para ser levado a s�erio, seria imperativo onsiderar a re-institui�~ao de esolasformais, situadas regionalmente, para enaminhar a mat�eria de treinamento em profundidade ea quali�a�~ao de professores do Urantia Book3."Todavia, a despeito de todas essas atividades, ome�ou seguramente a alvoreer sobre os humanos:Uma Revela�~ao om signi�ado para uma �Epoa foi oloada em nossas m~aos, mas ningu�em sabeomo fazer andar uma Revela�~ao. E - agora n�os estamos por nossa onta. N~ao mais teremosomunia�~oes e onselhos super-humanos sobre os quais apoiar-nos. Os Reveladores romperam semerimônia a onex~ao e \nem mesmo disseram adeus".9.1 O destino da omiss~ao de ontatoDentro de oito anos, mais três membros da Comiss~ao de Contato seguiriam a Dra. Lena Sadler najornada p�os-vida. A 31 de agosto de 1956, menos de um ano ap�os a publia�~ao do Urantia Book,Wilfred C. Kellogg morreu om a idade de 75. Sua esposa, Anna Bell Kellogg, morreu a 24 defevereiro de 1960, om a idade 824. Nesse entre tempo, Bill Sadler Jr. e o Dr. Sadler a��ram emdesentendimento.Bill e sua esposa Leone moravam no Diversey Parkway 533 om o Dr Sadler. Bill e Leone sedivoriaram por volta da �epoa da publia�~ao. No dia seguinte ao Natal, em 1955, o �lho de 19 anos2HISTORY OF THE URANTIA MOVEMENT ONE, \por um grupo de Pioneiros de Urantia, assistidos pormembros da Comiss~ao de Contato, 1960", p�agina 13. Em seu \Relato a um Comitê Ad Ho" Carolyn Kendall forneea informa�~ao de que havia 71 estudantes. Ela aredita que havia 17 estudantes diplomados em 1960. A Hist�oria Umdelara que havia 14.3Abril de 1992, doumento intitulado AD HOC COMMITTEEON RESEARCH: PRINCIPLES, PATTERNS, ANDSTRUCTURES IN THE URANTIA BOOK AND RELATED SOURCES [Comitê ad ho de Pesquisas : Prin��pios,Padr~oes e Estruturas em The Urantia Book e Fontes Relaionadas℄ por Caroly Kendall, p�agina 29.4URANTIA, The Great Cult Mystery [Urantia, o Grande Mist�erio Religioso℄, por Martin Gardner, PrometheusBooks, Nova York, 1995, p�aginas 98 e 100. 92



de Bill e Leone estava tomando uma x��ara de af�e depois de um jantar de Natal om sua m~ae e oDr. Sadler, quando aiu em oma e morreu. Sua sa�ude tinha sido deteriorada, possivelmente devidoa um tumor erebral. Ele tinha perdido a vis~ao de um olho e a do outro estava se deteriorando.9.2 Em algum momento de 1956 Bill Sadler Jr. desposouFlorine SeresBill fumava sem parar e tamb�em bebia pesado. No meio de toda a trag�edia e infeliidade de suavida, ele e seu pai estavam agora em aberta divergênia, prinipalmente por ausa de seu div�orio.Bill Sadler avan�ou para formar a Segunda Funda�~ao Soiedade de Chiago. Durante esse per��odoum grupo em Oklahoma desobriu o Urantia Book e, por onta pr�opria, deu in��io a uma \Igreja deUrantia". Bill ome�ou a fazer visitas regulares �a Cidade de Oklahoma, onde sua sabedoria, diser-nimento �los�o�o e profundo onheimento dos Doumentos eram alorosamente apreiados. Comoo primeiro \Representante de Campanha" da Urantia Brotherhood, Bill Sadler Jr. deu onferêniassobre o livro por todos os Estados Unidos. Uma s�erie de onferênias em Pasadena e Malibu naCalif�ornia, em 1958-1959, est~ao preservadas em �ta e dispon��veis na Esola de Signi�ados e Valores.Bill Sadler tinha esrito seu maravihoso A Study of the Master Universe [Estudo do UniversoMestre℄, e estava trabalhando num volume ompanheiro de Apêndies quando sua sa�ude ome�ou afalhar. Um s�ubito ataque privou-o da fala. Ele estava tentando reuperar sua apaidade de falarquando foi hospitalizado om irrose do f��gado.Mais tarde, em 1963 ele estava outra vez hospitalizado om embolias em ambas as pernas. Pouosmeses mais tarde, om a idade de 56, um ataque do ora�~ao enerrou sua vida na terra. A data foi 22de novembro de 1963. Outro pr��nipe, astro de destino tr�agio, aiu naquele dia, John F. Kennedy.Clyde Bedell, que era um bom amigo de Bill Sadler Jr., esreveu dele:\Bill era um dos homens mais interessantes que onhei. Sua onversa�~ao u��a de um inte-leto superior imensamente saboroso, olorido e sub-estruturado por um onheimento e umaompreens~ao dos Doumentos de Urantia simplesmente prodigiosos5."9.3 A quest~ao de ontinuar a orienta�~ao espeialQuando essaram os Intermedi�arios de omuniar-se om a Comiss~ao de Contato? Foi literalmente em1955, imediatamente depois da mensagem \Voês est~ao agora por onta pr�opria?" Ou ontinuaramos Intermedi�arios a dar instru�~oes verbais? No julgamento deste autor, a evidênia e o peso detestemunhos indiam de forma esmagadora que as omunia�~oes terminaram ompletamente em1955.Como veremos a Urantia Foundation e muitos que ap�oiam suas pol��tias areditam que ontinu-aram orienta�~oes elestiais espeiais at�e pelo menos 1982.Por ausa da importânia dessa quest~ao, eu a tratarei em profundidade. Uma vez que tenho umadmitido preoneito ontra a no�~ao de que ontinuou a haver orienta�~ao elestial espeial, eu reuniquase toda a doumenta�~ao de apoio para esta disuss~ao, do material dos apoiadores da Funda�~ao- ou da pr�opria Urantia Foundation. Tamb�em apresentei separadamente a perspetiva �los�o�aligeiramente diferente do Dr. Sprunger. Espera-se que leitores interessados possam ter agora umabase razo�avel para deidir essas quest~oes e, baseados no que o onjunto de editores areditam ser5IBID., p�agina 40-43. Tamb�em, Meredith Sprunger forneeu algumas informa�~oes de segundo plano. A ita�~ao deClyde Bedell foi retirada de THE PLANETARY PRINTS, Primavera de 1985, p�agina 35.93



uma ontribui�~ao imparial das informa�~oes dispon��veis, pesar de forma ompleta as rami�a�~oesdas respostas. O prinipal ponto r��tio nos aonteimentos que impelem esta disuss~ao podem serestabeleidos ao tempo da prepara�~ao da segunda impress~ao que teve lugar em 1967 - 1968. A segundaimpress~ao teve seu opyright em 1967 mas, de aordo om o ronograma do site da Fellowship, n~aofoi realmente impressa at�e maio de 1968. Essa anomalia pode ser ompreendida pelo exame doproesso peuliar de prepara�~ao, que at�e agora n~ao foi uidadosamente explorado. Por ausa da datado opyright, daqui por diante nos referiremos �a segunda impress~ao omo a impress~ao de 1967.9.4 A segunda impress~ao do livro de urântiaNo momento em que a segunda impress~ao estava sendo preparada, s�o restavam da Comiss~ao deContato o Dr. Sadler , que estava om 92 anos de idade e sujeito a falhas, e Christy, 77. Muitos anosantes, o Dr. Sadler tinha deixado laro para Meredith Sprunger que depois que a onex~ao do sujeitoadormeido essou em 1955, n~ao houve mais mensagens. N~ao temos id�eia de quando o pr�opriosujeito adormeido possa ter morrido. A Comiss~ao de Contato tinha sido previamente prevenidapelos Reveladores de que depois da publia�~ao eles n~ao deviam fazer qualquer oment�ario ou an�unioquanto a se o sujeito adormeido estava vivo ou tinha faleido6. Se o protoolo estabeleido paraontatos permaneia v�alido, podemos razoavelmente presumir que ele estava vivo quando a mensagem�nal \Voês est~ao agora por onta pr�opria" foi reebida pela Comiss~ao de Contato, pouo depois queo livro foi publiado em 1955.�E laro que o Dr. Sadler n~ao tinha aesso aos Reveladores quando ele respondeu �as quest~oes daarta do Reverendo Adams, a 17 de mar�o de 1959. (Veja Cap��tulo 6. Veja tamb�em o Apêndie B parauma reprodu�~ao de sua arta). Leitores interessados notar~ao que o Dr. Sadler tem pouas respostasplenas para os v�arios pontos levantados pelo Erudito b��blio. Donald Green, um dos editores destelivro, fez a observa�~ao de que, se o Dr. Sadler tivesse omo questionar os Reveladores a respeitodessas poss��veis inonsistênias no texto de 1959, ele seguramente o teria feito. Da mesma forma eleteria sido prudente para indagar dos Reveladores a melhor maneira de resolver as quest~oes do texto.Quanto aos problemas mais dif��eis apresentados pelo Reverendo Adams, o �unio oment�ario do Dr.Sadler foi que: \. . . nosso mandato proibiu-nos alterar de qualquer forma o texto do manusrito".Por volta de 1967 o velho Dr. Sadler de 92 anos, que nuna fora um Curador, foi virtualmenteafastado da lideran�a administrativa. Cada vez mais eram responsabilidades deferidas para Christy.Como Curadora da Urantia Foundation e Seret�aria, ela respondia �a maioria da orrespondêniados leitores, ou deidia quem estava melhor quali�ado para fazê-lo. Muitas vezes ela telefonavapara Meredith Sprunger para responder a artas partiularmente dif��eis. Christy tinha de enfrentars�erias quest~oes, omo a neessidade de uma nova impressora de tear. Em ar�esimo �a ole�~ao deerros que ela e Marian Rowley tinham obtido desde que as plaas tinham sido feitas, problemas maisimportantes om o texto estavam sendo relatados por leitores astutos, tais omo o Dr. Adams. Era�obvio que, na pr�oxima impress~ao do Urantia Book, ertas inonsistênias editoriais, ou inonsistêniasaparentes preisariam ser omuniadas pela Urantia Foundation.No doumento de Carolyn Kendall de 1996, o PLAN FOR THE URANTIA BOOKREVELATION[Plano para a Revela�~ao do Urantia Book℄, Carolyn explia sua ompreens~ao do proesso pelo qualerros e inonsistênias presumidos eram atados e \orrigidos" na segunda edi�~ao de 1967 do UrantiaBook. Ela esreve na p�agina 5:\Nos anos posteriores �a publia�~ao, erros trazidos �a aten�~ao de Christy ou Marian eram bem-vindos. A Funda�~ao queria que o livro fosse perfeito. Contudo - Christy era inex��vel: nada dealtera�~oes arbitr�arias. Entre 1955 e 1982, orre�~oes ou modi�a�~oes propostas eram submetidas,6Hist�oria Dois, preparada por um Membro da Comiss~ao de Contato, sem data, p�agina 21.94



por qualquer dos dois membros sobreviventes da Comiss~ao de Contato, aos reveladores, parapermiss~ao".Essa delara�~ao foi a que Carolyn relatou que Christy lhe disse. N~ao �e laro o que Carolynqueria dizer dom o termo \reveladores". Muitos leitores Têm levantado quest~oes �los�o�as aerado proesso que Carolyn desreveu. Como a�rmado antes, nem a Comiss~ao de Intermedi�arios nem aComiss~ao Reveladora estavam dispon��veis, de aordo om o que o Dr. Sadler relatou para MeredithSprunger e Clyde Bedell.Em 1958, num memorando interno, Bill Sadler Jr. referiu-se aos membros da Comiss~ao de Contatoomo \extintos". Se, omo Carolyn a�rma, ou o Dr. Sadler ou Christy podia ter iniiado ontatounilateralmente e \submetido" altera�~oes propostas a inteligênias super-humanas em 1967, issolaramente signi�ava uma forma de omunia�~ao totalmente diferente da que tinha existido duranteo proesso de Revela�~ao. Carolyn n~ao meniona a Personalidade de Contato nesse novo proedimento.O grupo de Intermedi�arios tinha sempre estado presente aos ontatos, mas nem a Hist�oria Um,nem a Dois meniona que eles tenham se omuniado om membros individuais da Comiss~ao deContato sen~ao na presen�a de outros membros. De fato, havia uma regra segundo a qual nenhumaomunia�~ao seria feita a menos que dois ou mais membros da Comiss~ao de Contato estivessempresentes7. Evidênia abundante - a menor das quais n~ao era a idade do Dr. Sadler e sua longamenteestabeleida repugnânia relativa �as assim hamadas atividades \ps��quias" - india que era Christysozinha que estava presente nas supostas omunia�~oes om \Intermedi�arios" durante as prepara�~oespara a segunda impress~ao.O que Carolyn revela em seguida aera do proesso de \orre�~ao" �e ainda mais not�avel:\Os Curadores da Urantia Foundation n~ao tinham partiipa�~ao no proesso de orrigir o textodo Urantia Book. Suas tarefas eram publiar o texto om quaisquer altera�~oes que fossemautorizadas pelos intermedi�arios. Eles deviam manter o texto inviolado, protegendo-o por opy-right8." \Deve ser eslareido aos leitores, pela Foundation, que as orre�~oes feitas depois de1982, aparentemente foram feitas sem autoriza�~ao dos intermedi�arios9." \Confessadamente, aopubliar sua �ultima edi�~ao, a Foundation est�a desfazendo as altera�~oes feitas depois de 1982"10.Essa s�erie de oment�arios que Carolyn publiou em 1996 representa de modo geral o ponto devista daqueles leitores que areditam que mensagens elestiais diretas, entregues atrav�es de Christy,ontinuaram a aonselhar e guiar os Curadores da Urantia Foundation, por quase três d�eadas ap�osa impress~ao de 1955. Razoavelmente e om muita autela, onsideremos da perspetiva dos leitoresque fazem obje�~ao ao proesso que Carolyn desreve aima, e que se op~oem �as implia�~oes da no�~aode que tenha ontinuado a haver orienta�~ao elestial direta, essas informa�~oes e as fontes que Carolyndoumenta.PRIMEIRO, Carolyn relata que seu marido, Tom Kendall, lhe disse:\Os Curadores da Urantia Foundation n~ao partiipam no proesso de orre�~ao do texto doUrantia Book".7Memorando interno de Bill Sadler Jr. foi itado por Carolyn e Tom Kendal em seu doumento RESPONSE TOURANTIA FOUNDATION'S REPORT TO READERS OF THE URANTIA BOOK [Resposta ao Relato da UrantiaFoundation para os Leitores de The Urantia Book℄, 21 de junho de 1990, p�agina 2. Como j�a anotado, Christy disse aDavid Kantor que uma das regras do proesso de revela�~ao era que pelo menos dois Membros da Comiss~ao de Contatotinham de estar presentes para qualquer omunia�~ao ter lugar.8O PLAN FOR THE URANTIA BOOK REVELATION [Plano para a Revela�~ao de The Urantia Book℄, porCaroyn B. Kendall, Doumento distribu��do a 18 de janeiro de 1996, p�agina 5. Ela d�a omo fonte desses oment�ariosseu marido Thomas Kendall, que foi um Curador da Urantia Foundation de 1963 a 1983, e seu Presidente de 1973 a1983.9IBID., p�agina 5. Carolyn diz que essa delara�~ao �e sua opini~ao pessoal.10IBID., p�agina 5. Carolyn d�a omo sua fonte Rihard Keeler, Curador e Presidente da Urantia Foundation. MerrittHorn relata que essa providênia n~ao foi tomada. (Veja o Apêndie B).95



Todavia, lembremos que, de aordo om a Delara�~ao de Cust�odia, o primeiro dever dos Curadores�e, de aordo om o Artigo III, Deveres dos Curadores:\PRESERVAC� ~AO DO TEXTO DE THE URANTIA BOOK: O dever prim�ario dos Curado-res ser�a preservar inviolado o texto de THE URANTIA BOOK . . . preserva�~ao e manuten�~aoem seguran�a de �opias do texto original de THE URANTIA BOOK . . . de perda, dano, oudestrui�~ao, e de altera�~ao, modi�a�~ao, revis~ao ou mudan�a de qualquer esp�eie ou tipo".Al�em do mais, na parte 3 da mesma se�~ao, PRESERVAC� ~AO E CONTROLE DA REPRODUC� ~AODE URANTIA BOOK, se delara:\Ser�a dever dos Curadores reter absoluto e inondiional ontrole de todas as plaas e outrosmeios para a impress~ao e reprodu�~ao de THE URANTIA BOOK . . . "Esses deveres s~ao logiamente omplementares. Se os Curadores deviam ser respons�aveis e sujeitosa prestar ontas pela preserva�~ao do texto original, omo de�nido no par�agrafo 3.1 da Delara�~aode Cust�odia, seria neess�ario que lhes fosse onedida absoluta autoridade e ontrole da reprodu�~aode The Urantia Book. Como poderia seguir-se ent~ao logiamente que os Curadores n~ao estivessemenvolvidos nas deis~oes e proessos para \orrigir" a segunda impress~ao? Al�em disso, Carolyn esreveque seu marido, Tom Kendall, que era naquele momento um Curador, lhe disse que os Curadores\n~ao partiipavam na orre�~ao dos textos de The Urantia Book". Isso �e enigm�atio - e o senso omumexige sejam respondidas as seguintes quest~oes: Uma vez que a pr�opria Christy tinha ainda assentoomo um Curador da Funda�~ao em 1967 (ela n~ao se tornou Curador Em�erito11 at�e 1971), omopodia essa delara�~ao ser plenamente orreta? Christy e Tom Kendall, omo Curadores, estavamambos omprometidos por juramento a proteger o texto original de quaisquer altera�~oes, fossemquais fossem. Com que autoridade e om que apaidade estava Christy agindo independente dosoutros Curadores? E omo soube Tom Kendall, ele pr�oprio um Curador, que altera�~oes estavamsendo autorizadas \pelos intermedi�arios", omo ele evidentemente relatou para Carolyn? Se Christydisse isso a Tom, n~ao estava ele obrigado a informar todos os outros Curadores que estavam sendofeitas altera�~oes ao texto da Revela�~ao que estava sob suas vigilânias?SEGUNDO, Carolyn relata que:\Suas tarefas eram publiar o texto om quaisquer altera�~oes que fossem autorizadas pelosintermedi�arios. Eles deviam manter o texto inviolado, protegendo-o por opyright".Contudo, a Delara�~ao de Cust�odia da Urantia Foundation e o juramento prestado pelos Cu-radores jamais foi \para publiar o texto om quaisquer altera�~oes que fossem autorizadas pelosintermedi�arios", mas em vez disso para: \preservar o texto original de The Urantia Book" de \al-tera�~ao, modi�a�~ao, revis~ao, ou mudan�a de qualquer forma ou tipo". Nem os intermedi�arios, nemo opyright s~ao menionados na Cust�odia. De uma perspetiva puramente t�enia e legal, na De-lara�~ao de Cust�odia simplesmente n~ao h�a qualquer dispositivo dando permiss~ao para \orrigir" otexto da edi�~ao de 1955 de The Urantia Book. Tivessem os Reveladores desejado um tal dispositivo,podemos razoavelmente presumir que eles o teriam advogado laramente.TERCEIRO, na senten�a seguinte, Carolyn nos diz que:\Deve ser eslareido aos leitores, pela Funda�~ao, que as orre�~oes feitas depois de 1982, apa-rentemente foram feitas sem autoriza�~ao dos intermedi�arios".11De aordo om a Delara�~ao de Cust�odia: \Um Curador Em�erito n~ao deve ter direitos, deveres ou poderes omuns,mas aquela denomina�~ao deve der dada a uma determinada pessoa apenas omo uma express~ao de seus passadosservi�os omo um Curador". Contudo, os deveres e a asendênia de Christy aparentemente n~ao eram reduzidos poressa estipula�~ao. (Veja o Apêndie F). 96



1982 foi o ano em que Christy morreu. Carolyn permite onluir que as altera�~oes at�e 1982,inlusive, foram feitas om autoriza�~ao dos Intermedi�arios. (Em suas notas �nais ao PLANO PARAA REVELAC� ~AO DE THE URANTIA BOOK Carolyn esreve que isso �e sua opini~ao pessoal). Con-tudo, s�o dispomos da a�rma�~ao de Christy (omo relatada por Carolyn) de que Christy obteve para siautoriza�~ao dos \Intermedi�arios" para fazer as altera�~oes de palavras e n�umeros e supress~oes. Diferen-temente das omunia�~oes dos Intermedi�arios para a Comiss~ao de Contato, n~ao havia outro humanoveri�ador presente. Tais a�rma�~oes ou alega�~oes aera de \omunia�~oes" s~ao problem�atias eaem dentro do dom��nio dos fenômenos ps��quios inveri��aveis porque n~ao podiam ser validados nemrefutados por meios emp��rios, nem podiam jamais ser orroborados por outros. Al�em disso, algunsurantianos �am perplexos om a no�~ao de que os Reveladores e a Comiss~ao de Contato tenham ido,por inquenta anos, t~ao longe para evitar a desoberta da Personalidade de Contato - apenas para osIntermedi�arios ome�arem onversa�~oes informais om Christy, que em seguida prontamente revelasua ondi�~ao de \ontato" para v�arias outras pessoas.QUARTO, O oment�ario �nal de Carolyn em seu doumento de 1996, nos informa que:\Confessadamente, ao publiar sua �ultima edi�~ao, a Funda�~ao est�a desfazendo as altera�~oesfeitas depois de 1982."Ela d�a omo sua fonte Rihard Keeler, Presidente da Urantia Foundation. A data de 1982 �equando Carolyn aredita que os \intermedi�arios" essaram de dar informa�~oes aera de altera�~oes,evidentemente porque Christy morreu em 1982. Alguns leitores podem estranhar que se a UrantiaFoundation pode t~ao prontamente desfazer as \altera�~oes feitas depois de 1982" em The UrantiaBook, por que n~ao podem desfazer as altera�~oes feitas depois de 1955. Uma poss��vel raz~ao foipostada em 1999 no oment�ario \Setting the Reord Straight" [Pondo os Registros em Ordem℄do site da Urantia Foundation: (http://www.urantia.org/newsinfo/strs.htm). Em sua explia�~aodas altera�~oes feitas no texto original depois da primeira impress~ao (apontamento #7) a UrantiaFoundation delara:\Conquanto n~ao haja doumenta�~ao o�ial quanto �as raz~oes para algumas das altera�~oes depoisda primeira impress~ao de The Urantia Book, sabemos da an�alise dessas altera�~oes (veja abrohura da Funda�~ao: `Altera�~oes do Texto') que a maioria dessas altera�~oes eram de naturezadatilogr�a�a. Temos raz~oes para areditar que nenhuma das altera�~oes mais signi�ativas foramfeitas sem a aprova�~ao dos reveladores". (Ênfase minha).Devemos presumir dessa a�rma�~ao que a Urantia Foundation d�a suporte �a no�~ao de que \Revela-dores" estavam orientando altera�~oes signi�ativas do texto. Mas, omo doumentado previamente,n~ao havia Reveladores dispon��veis quando as altera�~oes foram feitas. A elestial Comiss~ao Reveladorade Urantia tinha sido substitu��da pela Comiss~ao de Intermedi�arios no ome�o dos anos inquenta.Depois da feitura das plaas, n~ao foram feitas altera�~oes de texto at�e 1967. Keeler, o Presidente daFunda�~ao, testi�ou no lit��gio de Maaherra (1991 - 1999) que n~ao tinha havido novos ontatos depoisde 1955. N~ao obstante, se a delara�~ao da Funda�~ao se refere a \Mensagens" de entidades anônimasque eram supostamente reebidas por Christy, isso pareeria elevar mensagens \analizadas" aima dojuramento dos Curadores da Urantia Foundation para honrar a Delara�~ao de Cust�odia e desapareerapidamente em fae dos ensinamentos dos Doumentos de Urantia.Numa an�alise �nal, as três \�opias autentiadas do texto original de THE URANTIA BOOK"que a Urantia Foundation est�a omprometida pela Cust�odia a manter e proteger de \perda, dano, oudestrui�~ao e de altera�~ao, revis~ao ou mudan�a de qualquer esp�eie ou tipo" n~ao mais orrespondiam,palavra por palavra, seja om as plaas seja om o que a Funda�~ao imprimiu em 1967. Atrav�es das 1697



impress~oes subsequentes de 1967 at�e 199912, s~ao diferentes e nenhuma delas asa om o texto originalde 1955. (Veja Apêndie D) Seguramente, �e razo�avel sugerir que essa ontradi�~ao �e um problemapara todos os leitores, independentemente de se eles areditam que as altera�~oes p�os-1955 foram oun~ao autorizadas pelos Intermedi�arios. Como o Curador Em�erito James C. Mills esreveu para Ken eBetty Glasziou na arta datada de 5 de mar�o de 1991 (Veja Cap��tulo 7):\Paree que preisamos omparar uidadosamente a presente impress~ao om a primeira im-press~ao. Em minha opini~ao, s�o pode haver uma edi�~ao de The Urantia Book, a primeira".9.5 O que saiu errado?Na opini~ao daqueles que est~ao de aordo om a no�~ao de que a orienta�~ao elestial espeial ontinuou,nada saiu errado. Eles areditam que Christy estava em ontato om \Intermedi�arios". Contudo,aqueles de n�os que n~ao areditamos que a orienta�~ao elestial ��mpar se estendeu al�em de 1955,devemos onfrontar-nos om a quest~ao de exatamente o que aonteeu para motivar o CuradorChristy a alterar o texto original (as plaas) diante da Delara�~ao de Cust�odia que proibia qualqueraltera�~ao, fosse qual fosse. Para n�os, a explia�~ao mais plaus��vel �e que Christy areditava que obtiveraa aprova�~ao dos Intermedi�arios para orrigir o onsider�avel n�umero de erros datilogr�a�os e aparentesinonsistênias editoriais que tinham sido oletados desde que elaboradas as plaas do Urantia Book,em 1942-45. N~ao podemos saber exatamente qual o proesso de pensamento de Christy, mas �e muitoprov�avel que fosse similar �as id�eias que levaram ao tr�agio epis�odio de analiza�~ao de Vern Grimsley,que examinaremos no pr�oximo ap��tulo. Vern veio a areditar que estava ouvindo \Intermedi�arios"onversando om ele.Podem as pessoas realmente se iludirem ao ponto de areditarem de fato que est~ao ouvindo\vozes" onversando om elas? Sim, podem. Num relato de 1984 sobre a analiza�~ao de Grimsley,Hoite Caston, um antigo Curador, itou o Dr. Julian Jaynes, autor do famoso livro The Origin ofConsiousness and the Breakdown of the Biameral Mind. [A Origem da Consiênia e a Irrup�~aoda Mente Biameral℄ O Dr. Jaynes observou:\Qualquer que seja a �area do �erebro utilizada, �e absolutamente erto que tais vozes existeme a experiênia de ouvi-las �e exatamente omo ouvir sons reais . . . Elas s~ao ouvidas em grausvariados por muitas pessoas ompletamente normais. Com frequênia, �e numa oasi~ao de stress,que a onfortante voz de um dos pais �e ouvida".Que irunstânia poderia ter feito surgir tal stress em Christy? Certamente o peso da responsa-bilidade por uma revela�~ao de �epoa seria su�iente. O Dr. Sadler, omo indiquei, estava om 9212Foi algum tempo antes de a Urantia Foundation pareer ter despertado para o fato de que tais altera�~oes eramfeitas. Foi delarado no Urantian News, novembro, 1991: \De tempos em tempos os Curadores têm autorizadoaltera�~oes que orrigiram soletra�~ao, erros de gram�atia ou de impress~ao. Os Curadores atuais tamb�em est~ao ientesde umas pouas altera�~oes do texto empreendidas na segunda impress~ao. Essas eram altera�~oes que se tornaramneess�arias devido a provas inompletas da primeira impress~ao". Contudo, na realidade os \Curadores" n~ao pareemfunionar omo um grupo oeso ao fazer observa�~oes e tomar deis~oes aera do texto. Eu tive onversas pessoaisom três Curadores atuais em 1998, e nenhum deles pareeu exatamente iente de que altera�~oes tinham sido feitasno texto. Eles pareiam onfusos aera de omo devem eles poliiar o onte�udo do Livro, quando eles est~ao, paratodos os prop�ositos pr�atios, isolados do proesso de impress~ao. Al�em do mais, eles expressaram pouo interesse noproblema. N~ao obstante os deveres dos Curadores, seu juramento, e a Delara�~ao de Cust�odia, paree ainda prevaleera ultura do 533, que estabeleeu nos �ultimos anos da d�eada de sessenta o ��rulo interior residente dentro do ��rulointerior. Os Curadores, em geral, s~ao personagens titulares e nuna tinham tido um relaionamento direto om apreserva�~ao do texto original depois de 1955. Os Curadores geralmente permaneem passivos aera do onte�udo dasv�arias vers~oes do Urantia Book que est~ao sendo impressas. Por oasi~ao do presente esrito, est~ao sendo publiadas pelaUrantia Foundation n~ao menos do que três diferentes vers~oes supostamente \invioladas" do texto original, nenhumadas quais onorda om o texto original de 1955 que a Funda�~ao est�a supostamente \preservando".98



e se deteriorando rapidamente. Todos os membros da Comiss~ao de Contato tinham-se ido. Christyestava virtualmente s�o; deis~oes muito s�erias preisavam ser tomadas, e s�o havia a sabedoria humanasobre a qual se apoiar. A Comiss~ao de Intermedi�arios h�a muito partira. Alguns têm postulado queChristy areditou sineramente que tinha sido esolhida para \orrigir" e \aperfei�oar" o texto, n~aoobstante essa miss~ao violasse seu juramento omo um Curador. Admitindo a situa�~ao, o que teriaempurrado al�em dos limites essa mulher, sob outros aspetos normal, fazendo-a imaginar que osIntermedi�arios tinham voltado para ajud�a-la?Voltamos outra vez ao relato de Mr. Caston sobre Vern Grimsley. Como veremos, Grimsleyestava muito pr�oximo de Christy, e ele areditava que ela reebia mensagens dos Intermedi�arios. Elaon�deniou a Grimsley que lhe \tinham dito" que ele era \um reserva do destino". [Refere-se a TheUrantia Book, p�aginas 1257-1258℄. Apenas meses depois da morte de Christy em 1982, Vern teve umarise emoional muito s�eria. Agora Christy se fora, e Vern areditava que ele mesmo era um \l��derespiritual" do Movimento de Urantia. Grimsley estava projetando a ompra de uma propriedademuito dispendiosa na Calif�ornia para sua organiza�~ao da Fam��lia de Deus. De p�e sob uma �arvore, eleolhava para a propriedade de 25 ares l�a embaixo e o espa�oso edif��io de 75 quartos. Os Apêndiesdo relato de Caston reproduzem uma arta do Dr. Paul Knott, que examinou informalmente Vern.O Dr. Knott relata:\Vern, nesse estado de onsterna�~ao, se pôs a peregrinar por onta pr�opria e de repente `vindado azul' (palavras de Vern) uma voz aima e �a sua direita fala imperiosamente (e lhe diz o queele quer ouvir). `�E isso'. A dif��il deis~ao foi assim tomada por ele, sua ansiedade foi aliviada ea ompra foi subsequentemente feita".Hoite Caston aresenta o seguinte oment�ario:\Um `amigo invis��vel', um dos �unios onselheiros no planeta que Vern podia inquestionavel-mente areditar que possuiria a sabedoria para aonselh�a-lo, tinha aparentemente lhe `falado'".Voltando para o dilema de Christy, um en�ario semelhante �e poss��vel. Em ompanhia de outrosmembros da Comiss~ao de Contato, ela tinha ouvido os Intermedi�arios falarem, e tivera a experiêniade vozes sem orpo. Agora ela se sentia s�o e om neessidade desesperada de onselho. Ela \esuta"uma \voz" dizer-lhe para \orrigir" o texto, e seu problema est�a resolvido. Paree que Carolyn eTom Kendall areditaram que Christy tinha uma \onex~ao" espeial om os seres elestiais. Talveztal apoio tenha enorajado Christy a areditar que ela tinha um status espeial, e ao resolver asinonsistênias aparentes ela estivesse \restaurando" o texto original. H�a evidênia de que ela are-ditava nisso. Numa arta ao erudito urantiano James Johnson datada de 4 de setembro de 1981,Christy respondeu a uma lista de indaga�~oes e aparentes erros datilogr�a�os que JJ lhe tinha sub-metido para eslareimento. JJ n~ao esperava que suas indaga�~oes fossem tomadas omo sugest~oespara alterar o texto do Livro. Contudo, numa breve arta que aompanhava a lista de indaga�~oes,Christy surpreendeu JJ om a informa�~ao de que duas de suas indaga�~oes seriam aeitas e orrigidas.(veja exhibits, p�agina 206-207):\Caro `J.J',Sei que voê teve um imenso trabalho a�ando esses erros, mas n�os temos ordens estritasde deixar o texto inviolado. Portanto, n~ao alteramos erros salvo datilogr�a�os, de soletra�~aoou de pontua�~ao. Nem voê nem eu podemos re-esrever a Revela�~ao de URANTIA. O texto�e, t~ao pr�oximo quanto podemos fazê-lo, uma �opia idêntia ao trabalho dos Intermedi�arios.Mantenhamos isso em mente, em todos os momentos."Um P�os-esrito a m~ao foi aresentado por Christy ao p�e da arta:99



\N~ao reebemos sua arta em tempo de fazer qualquer altera�~ao na S�etima Impress~ao mas asorre�~oes neess�arias ser~ao feitas na Oitava".Essa diotômia resposta deixou JJ perplexo. Por um lado, Christy lhe disse que ela estava sobordens estritas para deixar o texto original inviolado. JJ onordava om isso ompletamente e nunatinha defendido ou mesmo sugerido que se mudasse o que quer que fosse. Por outro lado, Christydelarou que ela \orrigiria" dois dos itens que ele desobrira (um dos quais alterava o signi�adode uma frase) na pr�oxima impress~ao. Christy morreu no ano seguinte e as altera�~oes nuna foramfeitas.Todavia, permanee a quest~ao: omo foi que nenhum Curador desa�ou Christy? Como veremos,�e muito prov�avel que apenas aqueles Curadores simp�atios para om as supostas \mensagens a-nalizadas" soubessem que um n�umero substanial de plaas tinham sido repostas por substitutasalteradas, e as originais destru��das.9.6 Foram todos os Curadores informados das altera�~oes?Muitos leitores têm di�uldade de areditar que todos os outros Curadores n~ao foram informados dasaltera�~oes. Ainda assim, h�a evidênia muito forte de que n~ao o foram. Consideremos as delara�~oesdoumentadas de James C. Mills, Ph. D. que foi seleionado para substituir Christy omo umCurador, em outubro de1971. O Dr. Mills era um antigo presidente da Urantia Brotherhood, eservira muitos anos omo um Curador Em�erito. Nessa Qualidade ele respondia \o�ialmente" amuita orrespondênia da Funda�~ao.O que o Dr. Mills esreveu, a 5 de mar�o de 1991, em resposta a uma indaga�~ao do Dr. Kenneth& Betty Glasziou da Austr�alia, india que ele n~ao estava a par do objetivo e do n�umero de altera�~oeseditoriais que Christy tinha feito sob suas vistas omo Curador:\Eu s�o tive uma experiênia om uma altera�~ao textual sendo feita entre impress~oes. E lhefalei a esse respeito durante sua visita em Pensaola. Isso se deveu �a diligênia de um professorseund�ario de iênia que tinha um BS em iênia e tinha lido num jornal ient���o que umn�umero espe���o dado no Urantia Book expressando a rela�~ao entre a massa do n�uleo eo el�etron planet�ario no �atomo de hidrogênio tinha um d��gito de diferen�a. Ele foi apaz depersuadir as pessoas do 533 a alterar isso na segunda impress~ao. Naquela �epoa eu tinha memudado para Wisonsin e o homem instituindo a altera�~ao tinha-me seguido omo presidenteda Brotherhood. Completamente por aidente, a altera�~ao foi-me trazida �a aten�~ao por umajovem estudante que estava inamada om a intromiss~ao �obvia om o que ela �rmemente eom aerto areditava que seria negligeniado por m~aos humanas. Eu obtive um belo tumultoom o assunto e tudo voltou �a situa�~ao original na pr�oxima impress~ao. Desde aquela oasi~ao,om exe�~ao do per��odo de 1973-1975, eu n~ao tenho residido em Chiago e n~ao fui informadode qualquer outra disrepânia aparente entre impress~oes, at�e sua arta de 20 de novembro.Vou disutir esse assunto om a Foundation imediatamente." [Veja Apêndie B para o textoompleto da arta. Deve-se notar que a altera�~ao referida pelo Dr. Mills n~ao foi desfeita emedi�~oes posteriores, ao ontr�ario do que ele tinha presumido℄.Certamente, os Curadores eram indiv��duos inteligentes, honrados, que estavam ientes de suassolenes Cust�odias e responsabilidades. Um problema era que a maioria dos Curadores apenas pe-riodiamente se defrontavam om a realidade pr�atia do Diversey Parkway 533, enquanto Christyvivia e trabalhava l�a em tempo integral. Enquanto os Curadores se tornavam gradualmente distan-iados do real envolvimento om o texto, a ultura do 533 girava mais energiamente em torno dapersonalidade dominante de Christy. 100



Paree que a delara�~ao de Carolyn de que os Curadores n~ao partiipavam do \proesso" de\orre�~ao" do Urantia Book �e v�alida, no sentido de que todos os Curadores n~ao estavam ientesde que o texto de 1967 estava sendo alterado por Christy om a \aprova�~ao" do que ela perebiaomo sendo as vozes dos Intermedi�arios. 12 E talvez, omo indiado, Christy areditasse que elaestava \restaurando" o texto para sua forma pr�opria, por meio das \orre�~oes" do que ela julgavaque fossem erros humanos de �opia. Ao mesmo tempo, alguns urantianos est~ao perplexos aeradessa alega�~ao porque o manusrito original j�a n~ao estava dispon��vel. Que m�etodo emp��rio usouChristy para veri�ar \erros de �opia"?9.7 Havia um problema \t�enio" de impress~ao?Em outra parte de sua arta para o Dr. Kenneth Glasziou, o Dr. Mills paree ter estado sob aimpress~ao de que o livro todo tinha de ser reomposto em 1967, devido a uma mudan�a na tenologiade impress~ao, e isso teria resultado em muitos erros de datilogra�a e de �opia:\Nos doze anos de intervalo entre a primeira e a segunda impress~ao novas t�enias fotogr�a�as emaior veloidade dos prelos tornaram as plaas originais obsoletas e tiveram que ser produzidasnovas plaas. Como as plaas originais tinham sido planejadas para forneer um milh~ao deimpress~oes, isso foi um verdadeiro golpe."Contudo, n~ao foi esse o aso. As plaas originais foram usadas para a impress~ao de 1967 doUrantia Book, om a exe�~ao de pelo menos 48 p�aginas que foram substitu��das por novas plaas omtexto alterado. Al�em disso, o que tinha mudado fora a tenologia usada para fazer plaas. O Boletimda Urantia Brotherhood relatou, em sua edi�~ao de Inverno e Primavera de 1979, p�agina 2, que: \[Asprimeiras℄ ino impress~oes tinham sido realizadas no mesmo prelo". Isso est�a de aordo om doisempregados de R. R. Donneley, agora aposentados, que na �epoa estavam l�a. Mr. Bart Paddok ,o gerente do departamento de plaas, e Mr. Krohn, que era um supervisor de impress~ao em 1967,onordam que um prelo M-1000 abrigado no pr�edio da Donneley em Crawfordsville, Indiana, teriasido usado para ambas as impress~oes de 1955 e de 1967. Esse prelo podia ainda aomodar as plaasoriginais em 1967. O Boletim da Urantia Brotherhood tamb�em relatava que: \O texto do UrantiaBook era o mesmo om orre�~oes gramatiais menores. Isso, omo muitos leitores sabem, �e um dosprop�ositos prinipais da Urantia Foundation, proteger o texto do Urantia Book e impedi-lo de sermodi�ado".Sabemos agora que as altera�~oes foram al�em dessa auto-ontradit�oria e eufem��stia desri�~ao. Paraonseguir altera�~oes editoriais na segunda impress~ao, �e laro que algu�em deidiu que o proedimentomais simples era alterar as plaas, substituindo as hamadas p�aginas problemas por pelo menos 48p�aginas novamente estampadas. Como delarado, o uso das plaas originais em 1967 n~ao onstituiriaum problema t�enio para o prelo M-1000, a n~ao ser pela idade das pr�oprias plaas13. Ambas asimpress~oes de 1955 e 1967 mostram evidênia de deteriora�~ao das plaas. Contudo, depois de exa-minar a impress~ao de 1955 e a de 1967, podemos estar virtualmente ertos de que as plaas originaisforam primeiro alteradas, e em seguida usadas na impress~ao de 1967. As p�aginas que \requeriam"altera�~oes de palavras e de n�umeros e supress~oes foram removidas �siamente e substitu��das porp�aginas novamente estampadas e fundidas. [Veja os Adendos que se seguem �as notas �nais desteap��tulo para a evidênia que Merritt Horn e eu oletamos e que nos levou a essa onlus~ao℄.Podemos estar razoavelmente ertos de que, al�em do Dr. Mills, outros l��deres altamente respeitadosn~ao foram diretamente informados de que v�arias altera�~oes editoriais tinham sido feitas pela altera�~aode plaas. Clyde Bedell esreveu em 1976:13Essa informa�~ao foi obtida de uma onversa telefônia que tive om Mr. Krohn e Mr. Paddok, em 26 de outubrode 1999. Ambos esses avalheiros est~ao agora aposentados, e vivem em Crawfordsville, Indiana.101



\Cada palavra dos Doumentos de Urantia, at�e mesmo o uso dos mais altos oneitos humanosexistentes, foram oloados nos Doumentos de URANTIA pelos Reveladores. Nada foi inseridopor qualquer ser humano, seja o que for. Eu arrisaria minha vida quanto a isso"14.Observe-se que Clyde usa os termos Doumentos de Urantia, e n~ao Urantia Book. Por ausade seu extenso trabalho om seu Conordex, Clyde estava iente em 1976 de que havia problemasdatilogr�a�os om v�arias impress~oes do texto15. Contudo, se ele tivesse sabido que o texto originaltinha sido deliberadamente alterado, om base em estranhas novas \mensagens elestiais", estouerto de que ele teria, para por isso em termos moderados, feito vigorosas exe�~oes ao proesso. Aspresumidas mensagens \analizadas" n~ao eram levadas a s�erio por todos no Diversey Parkway 53316.N~ao foi sen~ao depois da morte do Dr. Sadler que rumores de mensagens \analizadas" por Christyome�aram a vir �a tona al�em das estruturas de poder interno da Urantia Foundation e UrantiaBrotherhood. Gradualmente, est�orias de suposta orienta�~ao espeial da Foundation ome�aram airular entre os urantianos. Em 1981, Clyde Bedell publiou uma lara avalia�~ao das alegadasmensagens \seretas" e \orienta�~ao elestial" espeial que tinha ontinuado a ser transmitida depoisda morte do Dr. Sadler:\Eu n~ao reio que os Curadores sejam mais divinamente orientados do que voê �e ou eu o sou.As palavras que ouvimos repetidas em toda parte, alegadamente omuniadas ao F�orum quando oLivro foi publiado em 1955: `Voês est~ao agora por onta pr�opria', eu reio que sejam verdadeirase que foram ditas para valer. N�os estamos por n�os mesmos e dever��amos onsiderar nosso privil�egioe nossa responsabilidade mais seriamente do que fazemos . . . "\Sim, eu ouvi em v�arias oasi~oes as tagarelies sussurradas e resmungadas: `Os Curadores devemestar ertos. Eles s~ao t~ao apliados em suas pol��tias que devem estar reebendo orienta�~ao, omu-nia�~oes'. Examine essa id�eia, que, quando expressa, �e usualmente em tom lamentoso aera dos[opyright℄ temas que tenho estado disutindo neste Doumento. Qualquer leitor que aredita nisso,est�a om efeito dizendo que os ensinamentos de nossa vasta e grande Revela�~ao, The Urantia Book,j�a est~ao sendo substitu��dos por omunia�~oes seretas para um punhado de humanos, servidores no-minais do Movimento de Urantia . . . . Eu reio que o Urantia Book n~ao ser�a substitu��do, at�e umadata muito distante de agora, e ent~ao por outra Revela�~ao de �Epoa, e n~ao por esp��ritos anônimos,passando seretamente pequenos `fa�a e n~ao fa�a' para Curadores fal��veis"17.9.8 Algo tinha que ser feitoRetornando ao dilema de Christy imediatamente antes da impress~ao de 1967 - ertamente algo tinhaque ser feito. Uma onlus~ao �nal paree auto-evidente: As deis~oes para alterar o pr�oprio textomediante a sereta altera�~ao das plaas, em vez de fazê-lo abertamente, indiando as inonsistêniasaparentes atrav�es de notas ao p�e da p�agina ou ao �nal, riou problemas novos. O texto supostamente\orrigido" j�a n~ao estava em onordânia seja om as plaas originais seja om a impress~ao de 1955.�E tamb�em autoevidente que n~ao se pode ter m�ultiplos e diferentes onjuntos de reprodu�~oes invioladasdo mesmo texto original. Al�em disso, jamais houve um sinero e ompleto eslareimento para osleitores. Muito pouos ompradores das impress~oes posteriores de The Urantia Book tinham sido14A RESPONSE TO A THINLY DISGUISED ATTACK ON THE URANTIA BOOK [Resposta a um Ataque MalDisfar�ado ao Urantia Book℄ por Clyde Bedell, doumento datado de 5 de setembro de 1976, p�agina 13.15Numa arta a JJ Johnson datada de 11 de maio de 1976, Clyde expressou onheimento de problemas datilogr�a�osespe���os entre a impress~ao de 1955 e impress~oes posteriores. Numa nota posterior (outubro de 1977) para JJ, elesugeriu modos de obter uma impress~ao de 1955, da qual j�a estava �ando dif��il enontrar uma �opia.16Meredith Sprunger revelou pessoalmente essa observa�~ao para mim.17AMONOGRAPHON A VITAL ISSUE CONCERNING THEURANTIA BOOKANDMOVEMENT [Monogra�aSobre um Tema Vital relativo ao Livro e ao Movimento de Urantia℄ por Clyde Bedell, mar�o de 1981, p�agina 18-19.[Ênfase do original℄. 102



informados de que o livro que ele estava omprando n~ao guardava perfeita onformidade om o textooriginal de 1955. �E razo�avel que os leitores devam ser os ju��zes da importânia das altera�~oes queforam feitas, e sejam apazes de pesar suas deis~oes de ompra de aordo om isso.Nas pouas p�aginas seguintes, o Dr. Sprunger revisa a situa�~ao que aabo de desrever, pesa seusigni�ado e sugere uma solu�~ao. Sua perspetiva difere ligeiramente da do autor, e �e apresentadaaqui para a onsidera�~ao do leitor:O Dr. Meredith Sprunger revisa as ambiguidades assoiadas om a publia�~ao dos Doumentosde Urantia\A maioria dos estudantes de The Urantia Book onsideram geralmente que os Doumentosforam produzidos por personalidades super-mortais e que, exeto por altera�~oes de soletra�~ao,pontua�~ao e uso de mai�usulas, n~ao foram alterados por qualquer ser humano. Os Doumentosde Urantia foram publiados exatamente omo reebidos dos Reveladores."\Uma vez que os Doumentos foram datilografados numerosas vezes e ompostos tipogra�a-mente por R. R. Donneley & Sons, �e �obvio que erros de �opia podiam aonteer, e provavelmenteaonteeram. Os Intermedi�arios provavelmente estavam ientes desses erros e inonsistênias,mas n~ao os onsideravam s�erios o bastante para interromper a publia�~ao."\Em meu julgamento, o grande erro que os fundamentalistas religiosos ometem �e suasren�as na inspira�~ao literal, na infalibilidade das esrituras. O prop�osito b�asio da revela�~ao �eampliar o disernimento espiritual pela expans~ao do paradigma espiritual."\Nos anos que se seguiram �a publia�~ao de The Urantia Book em 1955, muitos dessesposs��veis erros e inonsistênias foram apontados e algo tinha que ser feito a respeito deles naimpress~ao de 1967. Algu�em deidiu tentar orrigir essas �areas problemas do texto mediante aaltera�~ao das plaas. Numa ompreens~ao tardia, o grande erro que a Funda�~ao ometeu foi n~aolistar essas altera�~oes, juntamente om as respetivas raz~oes, em notas ao �nal do livro."\Neste ponto, dev��amos reexaminar as evidênias quanto a quem tomou a deis~ao de fazer asaltera�~oes. Carolyn Kendall nos diz, de informa�~ao forneida por Tom Kendal, que os Curadoresda Urantia Foundation n~ao partiipavam no proesso de `orrigir' o texto de The Urantia Book.Isso indiaria que as altera�~oes eram feitas por Christy tanto na impress~ao de 1967, quantonas subsequentes, at�e sua morte em 1982. Essa hip�otese �e aparentemente on�rmada por SottForsythe, Assistente Administrativo para a Urantia Foundation, quando ele esreveu para JJJohnson, `A rela�~ao de Christy om o texto do Urantia Book era sem par'." (Veja Apêndie B)\Carolyn Kendall e Tom Kendall areditavam que essas altera�~oes eram aprovadas pelaComiss~ao de Intermedi�arios. Essa suposi�~ao, por erto, �e desa�ada pela delara�~ao que o Dr.Sadler me fez, de que todos os ontatos om os reveladores super-humanos tinham essado, ealgumas quest~oes aera da natureza e autentiidade dos alegados ontatos de Christy om osIntermedi�arios foram susitadas por algumas das estruturas de poder da Brotherhood."\Em meu julgamento, a menos que voê seja um fundamentalista de The Urantia Book,areditando na `inspira�~ao literal', na absoluta verdade de ada palavra em The Urantia Book,de um ponto de vista pragm�atio faz poua diferen�a se essas altera�~oes foram aprovadas pelaComiss~ao de Intermedi�arios ou n~ao. Essas altera�~oes n~ao afetam a autentiidade da revela�~ao daQuinta Revela�~ao de �Epoa. Em qualquer aso, n~ao h�a meio objetivo de provar de�nitivamentese essas altera�~oes foram aprovadas pelos Intermedi�arios ou n~ao."\Talvez a melhor solu�~ao para essa infeliz onfus~ao fosse listar todas as altera�~oes feitasdepois da edi�~ao de 1955, juntamente om as respetivas raz~oes, e permitir a ada indiv��duotomar sua deis~ao quanto ao texto original dos reveladores. Esperamos que os Curadores daFunda�~ao fa�am isso oloando notas �nais nas futuras impress~oes".9.9 Revendo a quest~ao originalAs preau�~oes do Dr. Sprunger aera do Fundamentalismo Urantiano s~ao oportunas mas n~ao reioque aquela quest~ao estivesse em disuss~ao. Conquanto, de um ponto de vista pragm�atio, possa ser103



dito que as altera�~oes no texto at�e esta data têm sido de menor importânia e n~ao afetam nossosdestinos espirituais, aredito que dever��amos onsiderar uidadosamente futuros leitores e o bem-estar geral da Revela�~ao daqui a em, trezentos ou quinhentos anos. Se o �zermos, importa se essasaltera�~oes \foram feitas pela Comiss~ao de Intermedi�arios ou n~ao". A quest~ao de orienta�~ao elestialespeial depois de 1955 n~ao pode ser evitada, suas rami�a�~oes s~ao demasiado signi�ativas paraserem ignoradas.Minhas raz~oes para areditar que a viabilidade de longo prazo e integridade da Revela�~ao est~aoem jogo s~ao qu�adruplas:1. H�a neessidade de uma sequênia on��avel de suessivas impress~oes om o texto original de1955 omo uma pedra de toque para futuros eruditos.2. �E il�ogio, dissimulado e �loso�amente inonsistente para a Urantia Foundation \preservar"um texto original enquanto imprimindo e vendendo para o p�ublio v�arios textos diferentes, deixandosupor que ada um �e uma r�eplia \inviolada" do texto original.3. A letra e o esp��rito da Delara�~ao de Cust�odia pro��be quaisquer altera�~oes do texto, sejamquais forem. Isso deveria ser honrado tanto de fato quanto de direito.4. O question�avel proesso pelo qual as altera�~oes eram originalmente feitas pode ser lassi�adoentre as atividades \ps��quias" l�assias, que os pr�oprios Doumentos refutam. A natureza da pol��tiaque por tanto tempo os oniliou �e repugnante para muitos urantianos. E a reusa da UrantiaFoundation em atenuar o problema ausa divis~ao e tr�as danos �a omunidade de Urantia.Quanto ao primeiro ponto, eruditos preisam de aurada pedra de toque pela qual veri�ar suasavalia�~oes da Revela�~ao. A sabedoria dos Reveladores em tornar obrigat�orio o prin��pio de imprimire preservar um texto original n~ao omprometido paree �obvio para muitos eruditos dos Doumentos.O Dr. Mark MMenamin, um professor de geologia no Mount Holyoke College, respondeu a umaarta de JJ Johnson om esses oment�arios:\Se isto foi esrito em 1955, partes dele est~ao notavelmente �a frente do seu tempo. S�o pudeloalizar a edi�~ao de 1984; pode voê on�rmar que as p�aginas 664-671 apareeram omo naedi�~ao de 1955?"Por ausa da persistênia e dos esfor�os e de JJ, O Dr. MMenamin inluiu oment�arios muitofavor�aveis aera do Urantia Book em seu pr�oprio livro, The Garden of Ediaara [O Jardim deEdiaara℄, publiado pela Columbia University Press em 1998. (Veja Apêndie C). JJ esreveu-memais tarde:\Deve ser evidente que isto vai dar ada vez mais olheita . . . quanto mais depressa n�os expu-sermos isso . . .mais edo ientistas omo Mark n~ao ter~ao que fazer essas perguntas e hesitar eminlu��-las em suas pesquisas, seus livros e outros trabalhos".JJ destaa que, se em 1998 , um erudito tem di�uldade de enontrar uma edi�~ao de 1955, imaginequ~ao dif��il ser�a daqui a em ou duzentos anos. Na verdade, que valor têm três (3) �opias do textooriginal de The Urantia Book, se elas s~ao preservadas em uma loaliza�~ao desonheida, onde ningu�emonsegue vê-las e a Funda�~ao est�a imprimindo textos diferentes?O segundo ponto �e auto-evidente, ou deveria ser: N~ao pode haver duas ou mais vers~oes do texto,dizendo-se que ada uma delas �e uma reprodu�~ao inviolada do original. O Presidente da Funda�~aoUrantia, Rihard Keeler, me falou em 1998 que a Funda�~ao mantêm a Delara�~ao da parte do man-dato de Cust�odia do \Patrimônio Substantiva" de \n~ao mais de três (3) �opias impressas" do \textooriginal do THE URANTIA BOOK", que foi impresso das plaas originais. Mr. Keeler areditaque isto umpre o juramento dos Curadores de preservar o texto original inviolado. Desafortunada-mente, omo menionado previamente, as v�arias vers~oes \inviolada" do texto do Livro de Urantia104



que a Funda�~ao Urantia tem impresso e vendido por d�eadas, s~ao diferentes das três (3) �opias im-pressas do texto original do Livro de Urantia que os Curadores presumivelmente est~ao mantendo t~aouidadosamente preservados.Alguns Urantianos areditam que a pol��tia da Funda�~ao Urantia oloa o pr�oprio texto originalem riso. Dr. Sadler faleeu 29 de Abril de 1969, om a idade de 93. Logo ap�os a tereira impress~ao,dia 6 de Maio de 1971, a Funda�~ao Urantia ordenou R. R. Donnelley & Sons em Crawfordsvillepara ompletar a destrui�~ao das aproximadamente \duas mil e duzentas (2.200) plaas niqueladas deesteriotipia om espessura de base patenteada para a impress~ao e reprodu�~ao de tal livro". �E quaseerto que a Donnelley Company tamb�em destruiu as �tas de papel originais das quais os tipos foramompostos e os negativos dos quais as plaas foram feitas. Estas �tas e negativos eram rotineiramentemantidas de forma a re-fundir as plaas que se tornaram gastas devido a impress~ao. A destrui�~aodas plaas originais onduz ao tereiro ponto.O tereiro ponto �e que a Delara�~ao de Cust�odia expressamente pro��be qualquer altera�~ao dotexto. Isto tamb�em �e auto-evidente, ou deveria ser. Aparte do prin��pio de impress~ao bem omo apreserva�~ao inviolada do texto original, existe um argumento legal pragm�atio de que a Delara�~aode Cust�odia foi designada e intenionava proteger o texto da Revela�~ao das tolies humana. Carolynnos fala que os parâmetros laros da Cust�odia foram suplantados por esta aspira�~ao humana: \AFunda�~ao quer que o livro seja perfeito". Este desejo humano bem-intenionado, em 1967, resultouna viola�~ao dupla das instru�~oes diretas dos Reveladores e das restri�~oes da Delara�~ao de Cust�odia.Paree laro que em 1967 foi tomada a deis~ao de destruir uma por�~ao dos Bens Substantivosem detrimento da Delara�~ao de Cust�odia. �E um fato que a Urantia Foundation deidiu em maiode 1971 ompletar a destrui�~ao das plaas hist�orias, depois de apenas 10.000 �opias do texto ori-ginal terem sido tiradas. Para muitos urantianos as plaas originais n~ao eram simplesmente umauriosidade a mais, omo os manusritos datilogr�a�os originais eram uma uriosidade. As plaaseram o \texto original" de The Urantia Book omo de�nido na Delara�~ao de Cust�odia. E as plaaseram tamb�em a primeira das duas partes dos Bens Substantivos desritos no par�agrafo quatro dodoumento de Cust�odia, elas tinham sido provadas, fundidas, e sanionadas quando os Reveladoresestavam em ontato. Tudo o que resta agora dos Bens Substantivos totais s~ao três livros impressos,uma gera�~ao depois das plaas originais (omo as plaas originais eram uma gera�~ao depois dos ma-nusritos datilogr�a�os). Porque esses livros n~ao foram impressos em papel livre de �aido, eles devemeventualmente �ar deteriorados. Uma vez que o texto original n~ao mais est�a sendo impresso, algunsleitores n~ao est~ao satisfeitos om a realidade de que os �ultimos vest��gios do proesso de revela�~aodigno de f�e sejam três �opias de papel e teido da impress~ao do Livro de 1955. Muitos leitores e ren-tes est~ao inquietos, mesmo que os orrentemente designados \guardi~oes do texto original" asseguremaos urantianos que esses três livros, impressos a partir das plaas originais, est~ao sendo preservados,armazenados em algum lugar.O quarto ponto �e a maneira landestina pela qual foram feitas as altera�~oes, as implia�~oes dapol��tia que as aeita. Na p�agina 24 de Birth of a Revelation [O Nasimento de uma Revela�~ao℄(segunda edi�~ao) Mark Kulieke expressa de forma n~ao intenional o paradoxo resultante:\Tanto o Dr. Sadler quanto Christy indiaram que os Doumentos de Urantia foram publiadosexatamente omo reebidos, exeto por erros de �opia, a maioria dos quais foram subsequente-mente identi�ados e orrigidos. A Comiss~ao de Contato estava limitada a fazer altera�~oes nasoletra�~ao, no uso de mai�usulas e na pontua�~ao".H�a umas pouas d�uzias de delara�~oes doumentadas de Christy e do Dr. Sadler, assim omode muitos Curadores e membros do F�orum, assim omo ambas as Hist�orias, no sentido de que\os Doumentos de Urantia foram publiados exatamente omo reebidos". Contudo, n~ao onseguienontrar nem uma s�o que aresentasse: \exeto por erros de �opia, a maioria dos quais foramsubsequentemente identi�ados e orrigidos". Ainda mais, a delara�~ao: \A Comiss~ao de Contato105



estava limitada a fazer altera�~oes na soletra�~ao, no uso de mai�usulas e na pontua�~ao" onduz a outrasquest~oes: 1. N~ao foi The Urantia Book publiado pela Urantia Foundation, e n~ao pela Comiss~aode Contato? A Comiss~ao de Contato estava h�a muito extinta em 1967. 2. N~ao tinham as plaas,de�nidas na Delara�~ao de Cust�odia omo o texto original do Urantia Book, sido transferidas paraa Urantia Foundation em 11 de janeiro de 1950? 3. Christy era um Curador empossado em 1967.Por que, n~ao obstante seus sineros motivos, foi-lhe permitido, independente dos outros Curadores,fazer altera�~oes nas plaas, uma a�~ao proibida pela Delara�~ao de Cust�odia e exedendo de muito aautoridade da Comiss~ao de Contato?Uma arta de Sott M. Forsythe, Assistente Administrativo para a Urantia Foundation, laramenteon�denia para JJ Johnson em 1988, que Christy na verdade tinha assumido uma rela�~ao \sem par"om o texto de The Urantia Book. Forsythe esreveu em resposta a uma indaga�~ao de JJ aera deertas quest~oes que ele tinha proposto. Christy tinha esrito a JJ que ela tinha deidido fazer duasaltera�~oes na pr�oxima impress~ao. Como j�a indiado, Christy morreu pouo depois de sua arta de1981 para JJ e as altera�~oes jamais foram feitas. Forsythe esreve:\. . . Como voê est�a bem iente, a rela�~ao de Christy om o texto de The URANTIA Book era\sem par" . . .�E bastante prov�avel que o atual Quadro de Curadores n~ao sinta que eles tenham o mesmo rela-ionamento om o texto do livro que �e desfrutado por Christy. Em outras palavras, os Curadorespodem n~ao sentir que eles podem exerer as mesmas prerrogativas que est~ao dispon��veis para Christynesses assuntos . . . Por �obvias raz~oes, um assunto omo este �e um tema de propor�~oes deliadas esens��veis, e o quadro pode n~ao desejar expandir o registro esrito deste assunto". [Veja o ApêndieB, para o texto ompleto desta arta℄.Essa rea�~ao naturalmente deixou JJ perplexo. Se a rela�~ao de Christy om os Doumentos deUrantia era onsiderada autentiamente \sem par" pelos Curadores, por que n~ao onseguiram eles porem pr�atia as \orre�~oes" �nais que ela fazia? Diferente dessa arta um tanto ândida, expressandoo desonforto dos Curadores, uma pol��tia de polido mas resoluto silênio e onilia�~ao ontinuou aestar em vigor at�e a prolama�~ao de apoio, pela Urantia Foundation, �as altera�~oes de 1999, em seusite, sob o t��tulo: Setting the Reord Strait [Pondo os Registros em Ordem℄. Independentemente deomo uma pessoa possa ver os oment�arios aima, somos onfrontados om um fato indisut��vel: Pelomenos a partir de 1994, todos os Curadores estavam ientes das altera�~oes que tinham sido feitas,e de suas implia�~oes. At�e o momento, n~ao houve movimento no sentido de orrigir o problema.Embora uma \lista de orre�~oes" tenha sido publiada pela Urantia Foundation em 1994, ela n~aoestava anotada e nenhum aviso foi oloado nos livros publiados para informar os ompradores dasaltera�~oes e de que seria disponibilizada uma lista de \orre�~oes" at�e 1999. Tais meias-medidas,em qualquer hip�otese, s~ao inadequadas para a maioria dos urantianos, que desejam reprodu�~oeson��aveis do texto original a ser publiado e que seja honrada a Delara�~ao de Cust�odia.9.10 Devemos ser apazes de on�ar nos esreventesAl�em de: 1. a neessidade de uma sequênia on��avel de reprodu�~oes ��eis do texto original omouma pedra de toque para futuros eruditos e 2. A fal�aia �los�o�a de preservar um texto e imprimiroutro, e 3. A letra e o esp��rito da Delara�~ao de Cust�odia que pro��be a Urantia Foundation de fazerqualquer altera�~ao de qualquer esp�eie ao texto, e 4. O question�avel proesso pelo qual as altera�~oeseram originalmentes feitas - e a inde�nida pol��tia que h�a muito as tem oniliado - h�a um quintoargumento que se imp~oe.Esse argumento para imprimir o texto original foi desrito suintamente por Eri Shaveland:\devemos ser apazes de on�ar no esrevente". O fato inesap�avel �e que ningu�em { inlusive os106



Curadores - realmente sabe quanto as impress~oes orrentes de The Urantia Book diferem do textooriginal da edi�~ao de 1955. N~ao saberemos at�e que sigamos o onselho do Dr. Mills e, resoluta e des-temidamente, usemos a tenologia dispon��vel para omparar o texto orrente om o original de 1955.Pode ser que desubramos que o texto orrente est�a razoavelmente pr�oximo da impress~ao de 1955.Por erto, a Delara�~ao de Cust�odia n~ao sugere que \razoavelmente pr�oximo" seja su�ientementebom. Contudo, ponhamos de lado for um instante o argumento do \razoavelmente pr�oximo".Seguramente, os Intermedi�arios tinham boas raz~oes para n~ao ter deixado em m~aos humanas qual-quer liberdade de a�~ao om respeito ao texto do Urantia Book. A Delara�~ao de Cust�odia foiprojetada pela Comiss~ao de Contato para proteger o texto original da insensatez humana. A des-peito dessa salvaguarda, sabemos que a porta foi aberta em 1967, e tiveram lugar altera�~oes do textosob as vistas da Urantia Foundation. Esse preedente enorajou uma pol��tia de permissibilidadehumana pela Urantia Foundation. - uma oligarquia de ino indiv��duos auto-indiados. A UrantiaFoundation ontinuou a fazer \orre�~oes" no texto a ada impress~ao, a partir da segunda. MuitosCuradores subsequentes evidentemente n~ao estavam ientes da medida em que essas liberdades ti-nham afetado o texto. Contudo, omo indiquei, todos os Curadores est~ao agora ientes das altera�~oesdo texto, ainda que individual e oletivamente eles se tenham reusado a enfrentar o problema. UmCurador, Morris (Mo) Siegel, disse-me em 1998 que ele era indiferente �a quest~ao do texto, porqueda perspetiva da promo�~ao omerial ele perebia que \muito pouos leitores d~ao importânia" �asaltera�~oes no texto original. Ainda assim , a Delara�~ao de Cust�odia foi supostamente projetadapara isolar os Curadores das mar�es mutantes da opini~ao popular.O erudito urantiano David Kantor aredita que, se a tropa dos urantianos permaneer aladae d�oil a respeito de sua Revela�~ao, os futuros Curadores operando em ontextos soiais que n~aopodemos hoje antever, podem failmente seguir esse urso de desontrolada e desorientada lassitude,e optar por tomar liberdades adiionais om o texto. N�os sabemos, das delara�~oes de CarolynKendall e do que Rihard Keeler admitiu, que ontinuaram as altera�~oes do texto depois de 1982.Se a desri�~ao de Carolyn �e aurada, Mr. Keeler prometeu desfazer as altera�~oes posteriores a1982. A pesquisa de Merritt Horn india que essas altera�~oes n~ao foram desfeitas nas impress~oesorrentes, omo prometido. (Veja Apêndie D). Seguramente, ningu�em pode predizer para onde umdia onduzir�a a �loso�a atual de permitir a uma oligarquia de ino indiv��duos tolerar altera�~oesom rela�~ao ao texto da Revela�~ao de Urantia. Sem um \mantenedor do texto" �dedigno, a pedrade toque de uma vers~ao impressa do texto original autentiamente inviolada, e o estabeleimentode uma linhagem de retorno �a impress~ao original, tanto o esp��rito quanto a letra da Delara�~ao deCust�odia da Urantia Foundation foram, efetivamente, desonrados.9.11 A busa da verdadeA informa�~ao e os argumentos aima s~ao apresentados no esp��rito de uma busa da verdade. ARevela�~ao pertene �as pessoas e elas devem ser respons�aveis pelo destino que lhe der. Os Reveladoresnos deram uma grande, enobreedora e riativa tarefa; a Urantia Foundation foi estabeleida paraservir-nos. Ao esolher os meios pelos quais nos esfor�amos para realizar a tarefa diante de n�os, n~aodevemos adiar nossa busa pela verdade. Pois a verdade �e um dos onstituintes da tr��ade de preiososvalores entrais que formam o pr�oprio objetivo.A verdade n~ao partir�a por matarmos o mensageiro. O sistema advers�ario �e t~ao neess�ario paraa hist�oria omo o �e para a iênia e a lei. Nem a verdade partir�a simplesmente porque evitamosexpandir \os registros esritos deste assunto" Ela n~ao partir�a se usarmos de so�smas para rede�nir otermo \inviolado". Interessar-se pelas altera�~oes n~ao �e fazer \do texto, um fetihe". Pelo ontr�ario,pode ser a s�erie landestina intermin�avel de altera�~oes, de impress~ao para impress~ao, por um omitêde ino humanos num inating��vel esfor�o para \tornar o livro perfeito" que est�a fazendo \do texto,um fetihe". 107



A mais s�eria onsequênia de transferir a responsabilidade pela Revela�~ao para uma oligarquian~ao �e neessariamente uma quest~ao da qualidade dos Curadores Individuais. O �l�osofo MortimerAdler expressou a mais s�eria inuênia de uma oligarquia desta forma:\Admitindo que tais homens [superiores℄ possam ser enontrados, o problema �e que, deix�a-losgovernar, om sabedoria e benevolênia, reduz o resto da popula�~ao �a perp�etua infânia . . . "18A quest~ao de publiar e ao mesmo tempo preservar o texto original permanee, at�e hoje, \umassunto de propor�~oes deliadas e sens��veis". Ainda assim, eu proponho que �e preisamente pelasmesmas raz~oes que as tornam deliadas e sens��veis que elas requerem a orajosa investiga�~ao dosurantianos. N~ao pode ser repetido om demasiada frequênia: a Revela�~ao foi uma d�adiva �as pessoasdeste planeta; as pessoas s~ao respons�aveis pela Revela�~ao que reeberam.Eu permane�o autelosamente otimista quanto ao resultado desse deliado e sens��vel assunto. Poisenquanto n�os urantianos debatermos riativamente essa quest~ao, om tolerânia e respeito, ainda n~aoteremos desido inteiramente para o torpor da orgulhosa utopia pelo bem da \unidade". Unidade aqualquer pre�o tem assinalado historiamente o impulso de muitos empreendimentos mortais gloriosospara o esqueimento �osmio.Por oasi~ao da morte do Dr. Sadler, o palo estava montado. Um ��rulo interior dentro de outro��rulo interior tinha sido formado. Esse ��rulo ultra-interior tinha reoloado os Curadores omo aentidade enarregada do texto da Revela�~ao. O que aonteeu nas d�eadas que se seguiram viria aser adequadamente desrito pelo Dr. Sprunger omo o lan�amento da Revela�~ao sobre os \inômodose turbulentos mares do onito evoluion�ario".

18HAVES AND HAVE NOTS por Mortimer J. Adler, Mamillan Publishing Company, Nova York, 1991, p�agina116-17. 108



Cap��tulo 10Aprendendo om a ExperiêniaAmeriana de 50 AnosDEPOIS DA EUFORIA INICIAL de ter Urantia Books, ome�ou a serpejar sobre os primeirosurantianos um lento desapontamento. O esperado impato da Quinta Revela�~ao de �Epoa n~aoaonteeu. Livros enviados pelo orreio para pessoas famosas1, ou n~ao eram respondidos, ou eramrespondidos om notas urtas e breves. Nenhum dos grandes jornais ritiou o livro. Sir HubertWilkins que deu assistênia ao Dr. Sadler nos primeiros dias e que estava igualmente onfuso om osfenômenos do sujeito adormeido, tinha estudado os Doumentos periodiamente por vinte anos emChiago, no 533 Diversey Parkway2. Quando o Livro foi publiado, ele enviou doze �opias a amigosespeiais. Wilkins relatou que s�o tinha reebido uma resposta interessada. As pessoas pareiampensar que se tratava de um romane humor��stio ou algo desse gênero. De qualquer forma, aresposta �e um bom rit�erio de suas reais aptid~oes mentais.Em 1958, um estudante seund�ario de dezenove anos, que estava interessado em se tornar minis-tro, esreveu de Kansas para a Urantia Foundation. Seu nome era Vern Grimsley. Grimsley foraoriginalmente introduzido aos Doumentos de Urantia pelo Dr. Sprunger. Mais tarde ele apresentouThe Urantia Book para os seus irm~aos da fraternidade da Universidade de Kansas, que inlu��a Ri-hard Keeler, Martin Myers e Hoite Caston. Em 1962 Myers e Keeler viajaram para Chiago parase enontrar om o Dr. Sadler e Christy. Por volta de 1963 uma s�erie de artas foram troadasentre Vern e Nany Grimsley e o Dr. Sadler, ulminando om Sadler onvidando o asal para ir aChiago, para um enontro. Pela mesma �epoa, o jovem Martin W. Myers ome�ou a ter signi�anteinuênia no Diversey Parkway 533. Martin Myers era um leitor entusiasta de The Urantia Book eele impressionou espeialmente Christy.�A medida que as oisas gradualmente se estabilizaram, os primeiros urantianos do 533 resolu-tamente se empenharam em outro teste de tempo. Mas, eles j�a n~ao eram jovens. Tanto Christyquanto o Dr. Sadler estavam preoupados porque virtualmente n~ao havia leitores jovens ingressandono grupo e n~ao havia ningu�em a quem a toha pudesse ser passada. Depois da segunda impress~ao,em julho de 1968, Martin Myers veio para o Diversey Parkway 533, omo um alojamento tempor�ario1Essas \pessoas famosas" inlu��am Sholen Ashe, Ralph Bunhe, Norman Cousins, Aldous Huxley, Eleanor Roose-velt e Edward Teller. THE FELLOWSHIP BULLETIN, Inverno de 1992, p�agina 1.2Harold Sherman alega que ele e sua esposa tinham interessado Sir Hubert Wilkins no F�orum, mas isso pareeter sido um dos vôos da fantasia. A 17 de mar�o de 1959, o Dr. Sadler esreveu em arta para o Reverendo Adams(Apêndie B): \Do ponto de vista da iênia geral, penso que os estudos do faleido Sir Hubert Wilkins foram os maisextensos e exaustivos. Por um per��odo de vinte anos ele periodiamente passou algum tempo em Chiago examinandoos papeis. Ele trabalharia semanas de uma vez, dez horas por dia . . . " Isso deve ter sido pr�e-publia�~ao uma vez queWilkins di�ilmente teria ido a Chiago para estudar os Doumentos se ele tivesse um livro, e a atividade n~ao poderiater ome�ado antes de 1935, pelo menos sete anos antes de Sherman �ar envolvido. Al�em disso, o Dr. Sprunger tinhadelarado que o Dr. Sadler lhe disse que tinha onsultado Wilkins nos primeiros dias.109



enquanto ele \prourava um apartamento". Myers, que fora treinado omo advogado, edo tornou-seum residente permanente do 533. Martin ajudou o idoso m�edio e Christy e uidava deles de muitosmodos. Ele aonselhou Christy aera do andamento da Revela�~ao de uma perspetiva legal. Depoisque o Dr, Sadler morreu, a 26 de abril de 1969, Martin aproximou-se ainda mais de Christy3.Depois da morte do Presidente da Brotherhood Alvin Kulieke em 1973, Christy esreveu uma artapara os Curadores e \outros VIPs" intitulada \A Brotherhood est�a em Crise". Ela expressava gravepreoupa�~ao pela falta de novas pessoas sendo atra��das para o movimento. \N~ao podemos permitirque prevale�am Caligastia e os que n~ao s~ao amistosos para om The Urantia Book". (Eu nunaenontrei qualquer doumento em que o Dr. Sadler menione Caligastia4. , ou expresse preoupa�~aoom ele. A ultura estava sendo submetida a signi�ativas mudan�as no 533). Durante 1973 o jovemMartin (ele estava no ome�o dos seus trinta) foi nomeado Curador da Funda�~ao, e imediatamenteome�ou a advogar uma abordagem draoniana e legal��stia para \administrar" a Revela�~ao.10.1 Mudan�a para uma lideran�a autorit�ariaA 29 de junho de 1973, numa Conferênia Urantia em Los Angeles, Martin Myers fez um not�aveldisurso: \Unidade, n~ao Uniformidade". Pela primeira vez a tropa urantiana ouviu referênias aoque Martin hamou \os mandatos". Os \mandatos" eram \normas de proedimento" espeiais,que os Reveladores elestiais, alegou Martin, tinham dado �a Comiss~ao de Contato. Supostamente,os \mandatos" foram transferidos para a Urantia Foundation. Os atuais Curadores, deduzia ele,herdam esses mandatos para gerir a propaga�~ao da Revela�~ao. A estrat�egia de Martin para ontrolara Revela�~ao era por meio de fazer valer resolutamente mara registrada e opyright. Em seu disurso,Myers estruturou um programa de \resimento lento" para a Funda�~ao no pr�oximo milênio, esurpreendeu sua audiênia om ita�~oes dos \mandatos". Contudo, o que Martin realmente itou emseu disurso foram sele�~oes das \admoesta�~oes" ou sugest~oes que aompanhavam o mandato parapubliar The Urantia Book aproximadamente duas d�eadas antes de ele atingir o status de Curador.Os urantianos que disordavam do seu uso notaram que Mr. Myers era muito seletivo nas passagensque leu em seu disurso. Eles relamavam que Martin estava enfatizando as advertênias e omitindointeiramente as admoesta�~oes positivas que o Dr. Sadler tinha publiado em seu doumento de 1958Considera�~ao de Algumas Critias. O Cap��tulo Oito doumenta o fato de que os assim hamados\mandatos" nuna existiram omo tais. Como anotado, o doumento de Sadler laramente expliaque havia um mandato para publiar o livro, aompanhado por um elaborado onjunto daquilo aque o Dr. Sadler se referiu omo \admoesta�~oes" ou \sugest~oes".Muitos urantianos areditam que em seu disurso Myers posiionou a Urantia Foundation omouma agressiva autoridade entral - entre os leitores e a Revela�~ao { baseando essa postura em su-postas \mensagens seretas" dadas por seres elestiais para a Comiss~ao de Contato, e alegadamentetransmitidas aos Curadores. Durante os pouos anos seguintes, alguns urantianos objetaram omoos \mandatos" seretos enontraram aminho para seleionados mantenedores da Funda�~ao e foramvenerados omo preiosas informa�~oes privilegiadas.Urantianos tamb�em têm omentado que, pelo tempo em que elas têm estado irulando, essassugest~oes seriam opias de �opias de informa�~oes administrativas obsoletas tristemente editadas. Os3AFFIDAVIT [Depoimento℄ de Martin Myers, 24 de maio de 1993.4\Livro de Urantia", par�agrafo 66.8 6: . . . \A doutrina do demônio pessoal em Urantia, embora tenha algumfundamento na presen�a planet�aria de traidores e in��quos omo Calig�astia, era n~ao obstante inteiramente �t��ia emseus ensinamentos de que um tal `demônio' poderia inueniar a mente humana normal ontra sua esolha natural elivre. Mesmo antes da outorga de Mihael em Urantia, nem Calig�astia nem Dalig�astia jamais foram apazes de oprimiros mortais ou de oagir qualquer indiv��duo normal a fazer qualquer oisa ontra a vontade humana. O livre arb��triodo homem �e supremo em assuntos morais; mesmo o Ajustador do Pensamento residente reusa-se a ompelir o homema pensar um �unio pensamento ou a pratiar um simples ato ontra a esolha da vontade do homem". (P�agina 753[1℄) 110



Reveladores tinham ordenado que os originais fossem \destru��dos pelo fogo" imediatamente depoisda publia�~ao de The Urantia Book. �A luz dessas instru�~oes, n~ao pode ser adequado que �opiastenham sido feitas e onservadas. �E ainda pior que se tenha feito ressurgir essas �opias 20 anosdepois da publia�~ao e usadas para estabeleer a \autoridade" de um pequeno grupo de indiv��duos.Muitos têm protestado al�em disso que nenhuma �opia do texto ompleto dos supostos \mandatos"jamais foi forneida para a leitura geral. Hoje, muitos urantianos onsideram os assim-hamados\mandatos" omo apenas uma uriosidade ap�orifa que devia-se deixar desapareer pai�amentenas neblinas do tempo.Alguns urantianos apontam para o epis�odio dos \mandatos" omo um exemplo de preisamenteo que os Reveladores prouraram evitar. Eles onheiam a natureza humana, e qu~ao f�ail seria de-senvolver um ��rulo interior de \pessoas espeiais" que teriam informa�~ao \exlusiva" que poderiamusar para ontrolar os outros. Contudo, em pouo tempo, quase todos teriam uma vers~ao dos assim-hamados mandatos. Como Bill Sadler Jr. esreveu num memorando sem data, por volta de abrilde 1955:\�E t~ao dif��il evitar a satisfa�~ao do ego transiente de trair a posse de informa�~ao sereta".Desde a �epoa do primeiro an�unio p�ublio de sua existênia, os \mandatos" tiveram uma forteinuênia sobre muitos urantianos. Depois do disurso de Myers, houve uma de�nida mudan�a dapol��tia da Funda�~ao - distante da Delara�~ao de Cust�odia que ordenava a prote�~ao, preserva�~aoe publia�~ao do texto original - para uma miss~ao novamente de�nida de preserva�~ao e prote�~ao doopyright, as assim hamadas \maras" e o nome \Urantia". Nenhum desses itens jamais foi possu��dopela Comiss~ao de Contato, e n~ao poderiam ter sido on�ados �a Urantia Foundation. O opyright,as "maras"e o nome Urantia n~ao eram parte dos Bens Substantivos e por isso n~ao s~ao menionadosna Delara�~ao de Cust�odia.Pouo depois que Myers se tornou um Curador, ome�ou um per��odo de lit��gio e onstrangimentoontra os urantianos Um temor muito real de ser atingido pelos lit��gios dominou grande parte domovimento de Urantia. Seguiu-se uma pol��tia de resimento lento. O pre�o do Livro aumentoudramatiamente, a tal ponto que Clyde Bedell disse que ele se estava tornando \A B��blia do Rio". Adistribui�~ao foi apertada. Exigia-se permiss~ao esrita da Urantia Foundation para itar publiamenteou imprimir mesmo urtas passagens de The Urantia Book. Sem autoriza�~ao esrita da UrantiaFoundation, eram proibidos tanto o uso dos três ��rulos onêntrios azuis sobre um fundo brano(a Bandeira de Mihael) quanto os termos Urantia ou urantiano. Numerosos proessos foram movidosontra urantianos entre 1974 e 2000.10.2 Lieniando a bandeira de MihaelNa metade e na parte �nal dos anos setenta, a Urantia Foundation for�ou um aordo de lieni-amento que a separava das Urantia Brotherhood Soieties. Esse aordo foi estruturado e dirigidopor Martin Myers (que tinha total apoio de Christy). Quando enontrei Berkeley Elliott em 1975e omeei a �ar envolvido om o movimento, tinha sido pr�atia omum usar livremente os três��rulos onêntrios de or azul eleste desritos nos Doumentos de Urantia. Em toda parte haviatravesseiros, adesivos de para hoques, an�eis e amuletos om a Bandeira de Mihael sobre eles. Sobo novo aordo de lieniamento da Urantia Foundation, as Urantia Brotherhood Soieties tais omoa Primeira Soiedade de Oklahoma j�a n~ao podiam, sem autoriza�~ao, e sem ser uma \soiedade li-eniada em boa situa�~ao", usar os três ��rulos onêntrios de or azul eleste, a que agora se faziareferênia omo as \maras" (as maras registradas pela Urantia Foundation)5 As palavras Urantia5SPECIAL REPORT TO THE READERS OF THE URANTIA BOOK [Relato Espeial para os Leitores doUrantia Book℄, abril de 1990, p�agina 22. 111



ou urantiano n~ao podiam ser usadas sem permiss~ao da Funda�~ao. Era proibido o uso pessoal dostrês ��rulos onêntrios de or azul eleste, mesmo omo express~ao religiosa individual. Muitosurantianos protestaram que essas \maras" s~ao na realidade a bandeira de nosso Filho Criador,Mihael de N�ebadon, e o emblema material da Trindade do Para��so. Eles ignoraram omumenteessas restri�~oes legalistas. Os Doumentos de Urantia apoiavam laramente a posi�~ao de que os três��rulos onêntrios de or azul eleste n~ao foram tra�ados pela Urantia Foundation e n~ao podiamser \posse" dela ou de qualquer outro agente mortal:\Livro de Urantia", par�agrafo 53.5 46: . . . \. . . Gabriel reuniu seus aompanhantes pessoais emEdêntia e, em onselho om os Alt��ssimos, deidiu assumir o omando das hostes leais de Satânia.Mihael permaneeu em S�alvington enquanto Gabriel seguiu para Jerus�em e, estabeleendo-sena esfera dediada ao Pai, o mesmo Pai Universal uja personalidade L�uifer e Satan tinhamquestionado na presen�a das hostes assoiadas das personalidades leais, ele exibiu a bandeirade Mihael, o emblema material do governo da Trindade sobre toda a ria�~ao, os três ��rulosonêntrios de or azul eleste sobre um fundo brano". (p�ag. 605 �nal, 606 in��io [1℄)Myers deu ensejo a que se penetrasse na sua posi�~ao �los�o�a quando enviou um \Relato Es-peial" para milhares de leitores em abril de 1990, admoestando-os: \Aqui embaixo, na Urantiaendureida pelo peado e despeda�ada pela rebeli~ao, a Funda�~ao possui as maras registradas, apalavra `URANTIA' e o s��mbolo dos três ��rulos onêntrios, perpetuamente".A Urantia Brotherhood tinha usado livremente os três ��rulos onêntrios de or azul elestepor duas d�eadas. Contudo, os o�iais aeitaram relutantemente o aordo de validade retroativa quedelarava que eles tinham sido lieniados pela Urantia Foundation para usar aquele emblema portodo o per��odo. No �m dos anos setenta, virtualmente toda a Brotherhood fora arrastada para oaordo de lieniamento da Urantia Foundation, e aqueles que se reusavam eram submetidos a ertoostraismo e amea�ados om lit��gios. Assegurava-se aos o�iais da Brotherhood que o aordo era parabenef��io da Revela�~ao e n~ao seria usado omo um dispositivo para ontrolar a organiza�~ao fraterna.Essa garantia paree insinera �a luz dos aonteimentos subsequentes. Em novembro de1979, ClydeBedell esreveu uma arta a Martin Myers advertindo-o de que as restri�~oes que a Urantia Foundationestava impondo aos urantianos estavam inibindo a liberdade de express~ao religiosa.\Voês n~ao me est~ao deixando as op�~oes de esolha que todo urantiano devia ter e preisa ter.Em vez disso, voês est~ao assumindo o papel de donos da Revela�~ao e do Novo Evangelho,uja apresenta�~ao voês n~ao toleram que seja feita, exeto segundo a luz de voês, a qualpossivelmente �e auto-orientada e entr��peta, manifestando-se numa pequena ilha olonizada porum pequeno e determinado grupo de autorit�arios hierarquizados . . .Martin, eu reio que voês,omo um grupo, est~ao pisando num terreno que amea�a nosso Movimento om ismas e grandeperigo. A Hist�oria sugere que a auto-perpetua�~ao de poder nas m~aos de `grupos religiosos'que n~ao podem ser atingidos pelas pessoas que eles est~ao destinados a servir, transforma-seem tirania. Voê estremee diante da palavra - \n~ao n�os" diz voê. Mas todo autoritarismohierarquizado posta-se onde voê est�a postado, falando do `bem do movimento' "7.Clyde me disse, perto do �m de sua vida, que suas preoupa�~oes aera dos perigos de auto-perpetua�~ao de poder tinham sido seamente postas de lado. Infelizmente, dentro de pouos anos desua arta de 1979 para Martin, um isma ainda mais agudo do que Clyde jamais imaginara, estavaem vias de se desenvolver no Movimento de Urantia. Come�ou na Calif�ornia, e foi onduzido por um\agente espeial" da Urantia Foundation.6\Livro de Urantia", Doumento 53: \A Rebeli~ao de L�uifer", Item 53.5: \A Natureza do Conito",Par�agrafo 4.7Clyde Bedell deu-me essa arta junto om outras orrespondênias em 1984, pouos meses antes de sua morte.112



10.3 O epis�odio da \analiza�~ao" de Grimsley da III guerramundialEssa �e uma dolorosa, talvez a mais dolorosa, s�erie de aonteimentos na hist�oria dos Doumentos deUrantia. Para alguns, ao primeiro rumor, paree ser um tema pol��tio, n~ao diretamente relaionadoom a hist�oria dos Doumentos de Urantia. Contudo, �a medida que ome�amos a sondar esseterrit�orio \livre", e abrir algumas das portas que tinham estado at�e agora fehadas, tornou-se evidenteque o epis�odio de Grimsley est�a ligado muito de perto aos aonteimentos desritos no Cap��tulo 9, queeventualmente tinham onduzido aos ompromissos da Delara�~ao de Cust�odia e do texto originalde The Urantia Book. Os aonteimentos em torno da hist�oria de Grimsley expliam por que aquest~ao de exatamente o que aonteeu om o texto original durante tanto tempo tem sido envolvidaem mist�erio. Al�em disso, as rami�a�~oes do que aonteeu durante a rise de Grimsley afetou obem-estar da Revela�~ao at�e hoje, omo veremos. Uma vez que esse �e um tema muito sens��vel emuito disfar�ado, eu me apoiei quase ompletamente sobre doumenta�~ao de fontes que est~ao muitopr�oximas do ponto de vista da Funda�~ao. Evitei espeula�~ao tanto quanto poss��vel e deixei que osfatos falassem por si mesmos. Tratei esse epis�odio om alguma extens~ao porque, omo Hoite Caston,um antigo Curador, esreveu sobre o epis�odio Grimsley:\Esse aonteimento �e importante demais para simplesmente ser varrido para baixo do tapete.Deixaria uma protuberânia t~ao grande que logo estar��amos trope�ando nele outra vez"8.Na verdade, omo os dinamismos que �zeram avan�ar as mudan�as da segunda impress~ao, eu reioque o epis�odio de Grimsley n~ao pode permaneer uma protuberânia onfortavelmente guardada sobum osm�etio tapete de sigilo.Vern Bennom Grimsley, irm~ao da fraternidade de onfrades de Martin Myers, tinha-se tornado omenino de ouro do Movimento de Urantia por volta de 1980. Grimsley tinha-se estabeleido omoum proeminente membro interno tanto na Urantia Foundation quanto na Urantia Brotherhood.Mr. Grimsley tinha-se tornado muito pr�oximo de Christy, e era um orador altamente oneituadonas onferênias de Urantia. Grimsley estabeleera, em 1967, a Family of God Foundation (FOG)[Funda�~ao da Fam��lia de Deus℄ omo uma avan�ada organiza�~ao espiritual sem �ns lurativos. Em1971, foi-lhe onedido, pela Urantia Foundation, o status de \agente espeial". Eu ouvi seu disursomaravilhosamente orquestrado numa Conferênia Internaional de Urantia em Snowmass, em 1981.Ele onluiu o disurso om uma s�uplia por unidade no movimento e deixou a plataforma. A m�usiade gaita de foles enheu a tenda da onven�~ao. Vern �ou de p�e no meio da multid~ao num arremedode exaust~ao, aparentemente pouo apaz de agradeer a alama�~ao, enquanto perto de mil urantianospuseram-se de p�e, aplaudindo e animando. A estrela de Vern Bennom Grimsley nuna intilou ommais brilho.O relato dos Kendall da rise de Grimsley delara que em janeiro de 1983, era de oito mesesap�os o servi�o omemorativo de Christy, Vern Grimsley Chamou Martin Myers e os Kendall paralhes fazer um an�unio surpreendente. Ele disse que a 16 de dezembro de 1982 ele ome�ou a reeber\mensagens" dos \Intermedi�arios" na forma de delara�~oes aud��veis. Ele disse que tinha sido instru��dopara omprar uma propriedade de 25 ares, em Clayton, na Calif�ornia, para abrigar os quadros deaproximadamente 40 membros da organiza�~ao da Fam��lia de Deus. Myers imediatamente vooupara a Calif�ornia, onde ele se reuniu om os Castons e os Keelers para um passeio anteipado pelapropriedade9.8VERN GRIMSLEY MESSAGE EVALUATION [Avalia�~ao da Mensagem de Vern Grimsley℄, 17 de junho de 1984,p�agina 10.9Relato de 21 de junho de 1990, por Thomas A. e Carlyn B. Kendall, intitulado: RESPONSE TO URANTIAFOUNDATION'S SPECIAL REPORT TO THE READERS OF THE URANTIA BOOK AND COMMENTS ON113



Algu�em pode imaginar por que mensagens t~ao bizarras n~ao eram simplesmente rejeitadas e des-artadas. Alguns disseram que foi por ausa da redibilidade e do \arisma" de Vern que eram t~aoonvinentes. Contudo, se uma pessoa aeita o relato de Thomas Kendall do apoio de Myers �as men-sagens de Christy, podemos presumir que o Curador Myers (pelo menos no in��io) era muito abertopara a possibilidade de que elas fossem v�alidas. Keeler e Caston de in��io apoiavam de�nitivamenteas mensagens. Cedo na rise o Dr. Paul Knott entrevistou Vern Grimsley. Vern delarou que Ch-risty tinha dito a ele que ele era um Reserva do Destino. Dr. Knott perguntou omo Christy saberiadisso. Vern respondeu: \Eu n~ao sei, mas penso que ela reebia mensagens do mesmo modo omoeu reebo". O Dr. Knott subsequentemente entrevistou v�arias pessoas, (ele n~ao revela quem) masningu�em admitiu que sabia de qualquer delara�~ao de Christy de que ela tinha reebido mensagensdepois de 195510. Ambos os Kendall insistiram que isso era diferente.Em fevereiro de 1983 Grimsley anuniou uma nova \mensagem": \Ainda n~ao hegou a hora de darpubliidade ao Livro". O relato dos Kendall diz que Martin delarou a 26 de fevereiro que Vern seriaonvidado a ompareer ao Comitê Exeutivo da Urantia Brotherhood naquela noite, e delarou:\Eles adotar~ao realmente uma forte posi�~ao ontra a publiidade quando ouvirem aera dasexperiênias de Vern".Em maio de 1983 o pai de Martin morreu e Martin onvidou Vern para onduzir o servi�o o-memorativo de Kansas. A 4 de setembro de 1983, sete meses depois que ele soubera da primeiramensagem de Grimsley, Myers fez um disurso numa onferênia da m��dia em Los Angeles. Eleinluiu um longo e brilhante tributo a Vern e �a sua organiza�~ao:\. . . nesta oasi~ao �e apropriado fazer uma men�~ao espeial a outro grupo . . . a Funda�~ao daFam��lia de Deus. Sob a inans�avel, infatig�avel lideran�a de Vern Bennom Grimsley . . . aFunda�~ao da Fam��lia de Deus de�niu novos n��veis de verdadeiro servi�o mundial . . . A leal-dade resoluta deles aos prop�ositos e metas da Urantia Foundation e da Urantia Brotherhoodtem ajudado materialmente na inaugura�~ao de uma nova era em Urantia . . . Pode-se anteiparpelos sinais no horizonte que o verdadeiro trabalho deles est�a apenas ome�ando"11.A essa altura o Comitê Exeutivo da Urantia Brotherhood ome�ou a disutir o t�opio de publiaro Urantia Book omo uma brohura. O Conselheiro Harry MMullan trouxe uma imita�~ao em trêsvolumes, levando algumas pessoas a areditar que ele estava propondo dividir o livro. Na verdade,a id�eia de publiar os Doumentos de Jesus separadamente tinha sido longamente disutida entre osurantianos. Alguns Conselheiros Gerais areditavam que uma publia�~ao separada dos Doumentosde Jesus, omo um novo e aumentado evangelho de Jesus, atingiria um grande n�umero de rist~aosque poderiam n~ao ser imediatamente atra��dos pela vers~ao ompleta do The Urantia Book. (Lembrarque Meredith Sprunger foi levado a ler o livro inteiro depois que leu os Doumentos de Jesus). OutrosConselheiros, aparentemente ignorando que o texto original j�a tinha sido omprometido, areditavamque tal a�~ao iria de alguma forma por em perigo o que a Funda�~ao agora designava pelo eufemismoo \texto inviolado".Em meio �a disuss~ao da Brotherhood, o tema da analiza�~ao - e a quest~ao da ontinua�~ao daorienta�~ao elestial espeial - emergiu abruptamente das sombras do ��rulo interno. A 19 de se-tembro de 1983, mais outra \Mensagem" em apoio das pol��tias da Urantia Foundation veio su-postamente para Mr. Grimsley, quando ele estava tomando um banho, e era muito lara: \N~aoOTHER RELATED SUBJECTS [Resposta ao Relato Espeial da Urantia Foundation para os Leitores do UrantiaBook e Coment�arios Sobre Outros Assuntos Relaionados℄, p�agina 7.10Carta do Dr. Paul D. Knott para leitores n~ao revelados, 20 de novembro de 1983.11Relato de 21 de junho de 1990, por Thomas A. e Carlyn B. Kendall, intitulado: Resposta ao Relato Espeial daUrantia Foundation para os Leitores do Urantia Book e Coment�arios Sobre Outros Assuntos Relaionados, p�agina 8.114



dividam o Livro"12 Essa \mensagem" foi expedida pessoalmente por Vern para o Comitê Exeutivoda Brotherhood, e logo ela estava vazando para muitos leitores perplexos. Os l��deres do ComitêExeutivo da Urantia Brotherhood foram fortemente inueniados por essa mensagem om umaspouas not�aveis exe�~oes. Espeialmente ativo em resistir-lhe estava o Conselheiro Harry MMullanque, juntamente om Berkeley Elliott, representava a Soiedade de Oklahoma no Conselho e insistiaque os onfrades onselheiros n~ao aeitassem doilmente a advertênia de Grimsley omo vinda dosIntermedi�arios.Contudo, um n�umero onsider�avel de l��deres nas estruturas de poder da Brotherhood e da Foun-dation embararam na ompra da \mensagem" de Grimsley. Alguns desses l��deres salientaram quesegundo se dizia a pr�opria Christy teria erta vez delarado que Vern Grimsley era um membro do\Corpo de Reserva do Destino". Alguns lembravam que no of��io f�unebre de Vern por sua araamiga Christy, ele tinha revelado que ela o tinha de fato \omissionado" para dar prosseguimento aseu trabalho. Vern tinha delarado em seu disurso omemorativo que entre as exigênias �nais daChristy de 92 anos estava um pedido urgente para que se protegesse e preservasse a Revela�~ao om\espeial aten�~ao para o opyright e as maras registradas". Em seguida Grimsley tinha feito umforte apelo por unidade no servi�o omemorativo:\Christy deu-me instru�~oes laras e expl��itas para transmitir esta mensagem de unidade eprioridades espirituais, n~ao apenas em seu memorial aqui hoje, mas atrav�es de todo o movimentode Urantia no futuro. E eu lhe garanti: `Isso eu farei at�e morrer'. Ela reomendou que eu deviaomissionar a todos n�os para re-dediar nossas vidas a Deus . . . e a trabalhar orajosamentepela uni�a�~ao espiritual do movimento de Urantia13.".Numerosos l��deres urantianos, espeialmente aqueles que areditavam que Christy tinha reebido\orienta�~ao" elestial espeial, delararam que o relato de Vern indiava laramente que o \manto"de Christy tinha passado para Vern Bennom Grimsley. Contudo, pode ser notado que Christy tinhaon�nado suas \mensagens" e seu alegado status omo uma \personalidade de ontato" a um pequeno��rulo interno. Grimsley estava propenso a eventualmente ir om ousadia ao p�ublio, e isso podeter sido sua perda dentro da estrutura de poder interno. Espeialmente quando suas mensagenstomaram uma feia e desanimadora nova dire�~ao.A 6 de outubro, as vozes anônimas supostamente \disseram" a Grimsley para: \Preparar-se paraa III Guerra Mundial"14. Grimsley advertiu sobre terremotos mundiais, e a Fam��lia de Deus ome�oua estoar alimento e suprimentos. Pela metade de outubro Grimsley postou mais de em artas para\l��deres" urantianos, advertindo-os de iminente guerra global e insistindo que eles fossem visit�a-lopara disutir a situa�~ao. As predi�~oes de Vern aera de um dia de ju��zo �nal saudiu a omunidadede Urantia. Apoiado em \mensagens" adiionais, ele insistiu que os arquivos have da Funda�~aoe os livros arrolados fossem transferidos para a sua matriz forti�ada em Clayton, para guarda eseguran�a. A 30 de outubro de 1983, depois de dez anos, uma maioria de Curadores da UrantiaFoundation votou a revoga�~ao do status de \agente espeial" de Vern Grimsley. Thomas Kendallse reusou a assinar a arta de noti�a�~ao. Perto do �m do mês, um interessado Hoite Castonvisitou Vern. Caston, Myers e Keeler estavam agora em omunia�~ao muito estreita, e para muitosurantianos suas a�~oes pareiam orquestradas em dire�~ao aos prop�ositos omuns de distani�a-los deVern e remover Thomas Kendall, Presidente da Urantia Foundation - o mais prestigioso defensorde Grimsley. Os onfrades da fraternidade pareiam espeialmente preoupados que Vern tivesseesolhido ir diretamente �a Comunidade de Urantia om sua \mensagem" de dia de ju��zo �nal.A Comunidade de Urantia foi dominada pelo temor, e muitos l��deres permaneeram indeisosaera das \mensagens". Meredith Sprunger tinha resistido energiamente �a apoal��ptia mar�e de12IBID., p�agina 8.13URANTIA BROTHERHOOD BULLETIN, Primavera de 1982, p�agina 5.14Relato de 21 de junho de 1990, por Thomas A. e Carlyn B. Kendall, intitulado: Resposta ao Relato Espeial daUrantia Foundation para os Leitores do Urantia Book e Coment�arios Sobre Outros Assuntos Relaionados, p�agina 8.115



temor desde o ome�o, e delarou abertamente que as mensagens de Grimsley eram ilus�orias. Eleviajou para a Cidade de Oklahoma para aalmar o medo l�a, e n�os nos bene�iamos de sua abe�a fria,onheimento pro�ssional e sabedoria espiritual. Em Boulder, Clyde Bedell insistiu om os leitoresa permaneerem almos, e ele deplorou o fato de que \l��deres" da Brotherhood tenham ome�adoonstruindo abrigos para onde fugir e \orrer em ��rulos omo galinhas om as abe�as ortadas".A 27 de outubro de 1983, Morris (Mo) Siegel, o Representante da Extens~ao Naional da organiza�~aoda Fam��lia de Deus, (FOG) de Grimsley, tomou a palavra depois de um grupo de estudos de Boulder.Esse futuro Curador manteve o galanteio por meia hora, advertindo os j�a temerosos urantianos aerado predito holoausto nulear da III Guerra Mundial, e as terr��veis onsequênias que poderiamseguir-se. Siegel expliou que a usto onsider�avel ele tinha onstru��do e equipado um abrigo pessoalpara onde fugir om sua fam��lia, e advertiu que o ataque poderia vir sem aviso.Em seguida, Clyde tomou a palavra. Entre outras oisas ele disse:\Se para alguns urantianos h�a estranhas vozes e suspiros na noite e amedrontadoras advertêniaspara alguns ouvidos, isso pode possivelmente vir de nossos amigos do `alto' . . . ou pode ser, eem minha opini~ao mais provavelmente �e, uma mistura dos eos, temores, d�uvidas e onfus~oes- espero { que nasem de duplas lealdades, lealdade para om nosso estado humano espiritual-mente imaturo e para om nossa nasente - espero - mas inompleta lealdade para om Jesuse para om o Pai . . . Altos ativistas urantianos, que s~ao leais �as pol��tias o�iais [urantianas℄,�a luz da busa do Livro por lealdade aima de tudo para om os soberanos de nosso universo,`p~oem uma severa press~ao sobre nossa alma . . . a mente humana n~ao suporta bem o onitode dupla �delidade'. . . . Agora, se a guerra n~ao vier, n�os seremos, n~ao a pr�oxima `soiedadesereta' que temos at�e agora sido, devido �as pol��tias repressivas do 533, mas um desareditadoe ris��vel monte de suprimentos15."Na quarta-feira, 16 de novembro de 1983, Vern deu instru�~oes a Rihard Keeler, seu maior ontri-buinte e Gerente Exeutivo de Investimentos da Fam��lia de Deus, para liquidar as ontas da FOG.Vern determinou que o dinheiro, que somava aproximadamente 1.300.000 d�olares, fosse enviado paraele imediatamente. Grimsley informou a Keeler que as vozes sem orpo tinham-lhe dito que agora setratava de Alerta Vermelho, e a III Guerra Mundial ia ome�ar no �m de semana 18-20 de novembro.Ele disse a Keeler que pretendia onverter o dinheiro em ouro, em vista da at�astrofe iminente. Odinheiro foi transferido no dia seguinte16. No mesmo dia em que Vern hamou Keeler, Hoile Castonenviou a \primeira vers~ao" do que ele hamou um \relato" para Grimsley, por Via Expressa pedindosua \resposta". O doumento, que tinha sido obviamente preparado mais edo para uso no momentopr�oprio, ritiava fortemente Grimsley e expunha muitas fal�aias em suas alega�~oes, enquanto apre-sentava Martin Myers omo ompletamente negativo aera das mensagens de Vern. No mesmo diaem que Caston pôs no orreio uma arta para Vern pedindo resposta, ele enviou �opias do relatonegativo para todos os membros do Comitê Exeutivo da Brotherhood para ajud�a-los em suas de-libera�~oes aera de Vern17. No domingo, 20 de novembro, depois de desfrutar um seguro �m desemana, Rihard Keeler enviou, para Vern e Nany Grimsley, uma arta esrita de pr�oprio punho deren�unia omo Gerente de Investimentos da Fam��lia de Deus. Nessa arta o multimilion�ario Keelertamb�em informava aos Grimsley que ele tinha legado toda a sua riqueza pessoal para a FOG, masagora a organiza�~ao seria exlu��da de sua vontade18. (Veja Apêndie B).15TO BE (upset) OR NOT TO BE [Ser (perturbado) ou n~ao Ser℄, por Clyde Bedell, \Lido num enontro emBoulder, na noite de 27/10/83, depois de uma onversa assustadora sugerindo a estoagem de alimentos, �agua, et., naqual tinha sido dada meia-hora ou algo assim para ada membro da fam��lia provideniar a prepara�~ao de um grandeonjunto de pe�as para levar a um abrigo para onde fugir, ao soar de um alarme, et.", p�aginas 3 e 5.16VERN GRIMSLEY MESSAGE EVALUATION [Avalia�~ao da Mensagem de Vern Grimsley℄, 17 de junho de 1984,p�agina 206.17IBID., p�agina 28.18IBID., Apêndies. 116



Enquanto isso, na estrutura de poder interna o onfrade Myers ome�ou a onsolidar uma posi�~aoanti-mensagem. Ele delarou em disuss~oes on�deniais que ele estava preoupado om a perep�~aodo p�ublio:\Eu n~ao quero que este movimento se torne onheido omo um grupo que anunia o ju��zo �nale que est�a sendo dirigindo por um sujeito que diz reeber mensagens".Os Kendall defenderam Vern, dizendo que as primeiras mensagens tinham o sinal da verdade,raioinando uriosamente assim porque elas tinham \on�rmado o que j�a eram pol��tias aeitas".Tom Kendall tomou em seguida uma deis~ao fatal. Depois de onfereniar om os outros Curadores,deidiu que ele e sua esposa Carolyn iriam a Clayton para disutir o assunto pessoalmente om Vern.Um Curador disse-lhe que n~ao a�rmasse que ele estava representando a Urantia Foundation, e Tomonordou om essa advertênia19.Thomas Kendall e Carolyn eram apenas dois dos l��deres que tinham areditado e dado apoio aGrimsley. Antes de sua mensagem de �m de mundo, Vern tinha ganho o apoio de muitos grandesl��deres, inluindo ino futuros Curadores, dois dos quais Gard Jameson e Philip Rolnik, estavamrealmente trabalhando para Vern em sua Matriz de Clayton omo volunt�arios. Outro futuro Cura-dor, Morris \Mo" Siegel estava na lista da brohura da Fam��lia de Deus omo um \Representante daExtens~ao Naional da FOG" e estava sediado em Boulder. Mais outro futuro Curador, Rihard Kee-ler, era \Gerente Exeutivo de Investimentos Finaneiros" para a FOG. Contudo, Grimsley ome�oua perder apoio rapidamente quando se tornou obvio que a \mensagem" do Alerta Vermelho da IIIGuerra Mundial era laramente um alarme falso. Os esfor�os persuasivos de Martin Myers ajudoua derrubar as esoras de Grimsley. Quando os Kendall voltaram da Calif�ornia, desobriram queMyers tinha sido duro no trabalho e a mar�e tinha mudado, para eles, desastrosamente. Quando TomKendall veio a pereber o que tinha aonteido por tr�as das enas, era tarde demais e ele lamentou:\Eu omeei a pereber que Martin areditava que ele, e n~ao eu, devia ser Presidente do Quadrode Curadores . . . Eu suspeitava que ele estava esperando por uma esusa plaus��vel para ver-seinstalado omo presidente. A Controv�ersia de Vern Grimsley apresentou a oportunidade. Eureebi, a 31 de dezembro de 1983, a not��ia de que eu j�a n~ao era presidente e tinham tido in��iopassos para me retirar do quadro".Considerando o apoio original de Martin Myers a Vern e o alegado longo apoio �as \mensagens" deChristy, as ausa�~oes ontra Kendall eram muito intrigantes. Kendall foi ausado de estar \sujeito �ainuênia de fenômenos ps��quios" e que tais fenômenos \onstitu��am uma degrada�~ao dos ensina-mentos do Urantia Book, no sentido de que o Livro estimula a fun�~ao da sabedoria evoluion�aria edo julgamento raional tanto quanto poss��vel ampli�ados pela experiênia espiritual de algu�em nasolu�~ao de problemas e desa�os . . . "20Kendall ontestou as ausa�~oes, e lembrou aos Curadores que \o assunto de omo lidar om asitua�~ao franesa" em 1980, foi \resolvida" atrav�es da f�e dos Curadores numa mensagem \reebida"por Christy e que ela (um Curador Em�erito) e Martin (um Curador) tinham trazido �a aten�~ao dosoutros Curadores21.19Relato de 21 de junho de 1990, por Thomas A. e Carlyn B. Kendall, intitulado: Resposta ao Relato Espeial daUrantia Foundation para os Leitores do Urantia Book e Coment�arios Sobre Outros Assuntos Relaionados, p�agina 8.20IBID., p�agina 8.21IBID. Tom est�a referindo-se a um epis�odio que ele registrou na p�agina 6 (A data do surpreendente inidentefoi aproximadamente novembro de 1980): \TAK: [Thomas A. Kendall℄ Depois do enontro do Quadro de Curadoresno s�abado seguinte, Christy e Martin tinham lido para mim que tinha, segundo alegado, hegado a ela no ome�oda semana. Dizia: `N~ao se torne envolvido em disuss~oes longas e improdutivas om Mr. Weiss. Leia a p�agina840. `[NOTA: Jaques Weiss era um franês que traduzira The Urantia Book para o franês e em seguida publiou-o em 1962, depois de obter a permiss~ao da Urantia Foundation.℄' Eu interpretei a mensagem, omo �zeram os117



Esse apelo �a onsistênia l�ogia falhou, e, depois de 20 anos omo Curador (e 10 anos omo Pre-sidente da Urantia Foundation), Kendall foi sumariamente humilhado e expulso, e Martin logo foieleito novo presidente da Urantia Foundation. Myers eventualmente nomeou omo Curadores osonfrades da fraternidade Hoite Caston (junho de 1986) e Rihard Keeler (julho de 1989). Quandoindagado mais tarde por que ele indiara esses homens omo Curadores, uma vez que ambos tinhameventualmente apoiado Vern, Martin respondeu que eles eram \testados ontra rebeli~ao"22. Ironi-amente, em 1992 Keeler teria suesso em retirar Myers da presidênia. (Patr��ia Mundelius, �lhade Bill Sadler Jr. assumiu a Presidênia depois que Martin foi desalojado, e seria eventualmentesubstitu��da por Rihard Keeler, que tinha liderado a revolta da guarda palaiana ontra Martin).Myers aionou a Urantia Foundation em 1993 por ausa de sua remo�~ao. As exatas ausa�~oes queresultaram em sua remo�~ao nuna foram eslareidas.Muitos urantianos tinham motivos para lembrar as advertênias de Clyde Bedell sobre estabeleerpara dirigir a Urantia Foundation uma oligarquia de ino que se auto-perpetuam.Quando o irromper da III Guerra Mundial, predito por Grimsley, deixou de se materializar numadata espe���a, o movimento FOG rapidamente perdeu impulso e se transformou num �aso, em-bara�ando v�arios l��deres proeminentes e deixando iatrizes permanentes. Em junho de 1984, HoiteCaston produziu um \relato" �nal de mais de 250 p�aginas em espa�o um, aresido de apêndiesreferentes ao aso. Isso tinha sido editado por Rihard Keeler. O doumento �nal foi desrito porNany Grimsley omo \difamat�orio" e ontendo \muitos exemplos de erro, distor�~oes e falsa repre-senta�~ao". O massivo \relato" refutava virtualmente ada aspeto da atividade, omportamento ear�ater de Vern, e n~ao deixava uma folha de grama de p�e. Continha exertos das \mensagens", nasquais as supostas \vozes elestiais" faziam tolas brinadeiras e oment�arios lieniosos. O onte�udorepugnante de algumas dessas mensagens onveneu virtualmente todos aqueles que estavam na eraa abandonar o apoio �a FOG. Nany pleiteou om Hoile n~ao distribuir o doumento mas sem resul-tado. N~ao obstante o tom de tabl�oide de muitos dos trabalhos de Caston, o relato ontinha muitasabedoria e �e instrutivo quanto ao perigo de pr�atias arism�atias, espeialmente a analiza�~ao.Mais do que nuna, depois do �aso da \analiza�~ao" da III Guerra Mundial, talvez o segredomais bem guardado do no� 533 de Diversey Parkway tenham sido as atividades de \analiza�~ao" deChristy e a altera�~ao do texto original. Evidentemente, n~ao iente dessas pr�atias, Caston fez oseguinte oment�ario na p�agina 237 de seu relato:\Pode o movimento de Urantia permitir-se ter em posi�~oes de lideran�a indiv��duos que [si℄ aei-tam orienta�~ao de vozes aluinat�orias, vis~oes, e outras formas de fenômenos ps��quios? Em minhaopini~ao, esse omportamento seria altamente question�avel se os pr�oprios indiv��duos estivessem tendoa experiênia dos fenômenos, mas quando os l��deres est~ao aeitando e pondo em pr�atia os `ontatos'e alega�~oes imagin�arios de outra pessoa, o que isso diz aera do senso de julgamento e responsabi-lidade?"As atividades de \analiza�~ao" de Christy eram todas ausadoras de onfus~ao porque entre osap�orifos valorizados pela Urantia Foundation uma das mais itadas \advertênias" avisava ontraesse mesmo fenômeno. A pr�opria Christy, omo Presidente da Urantia Brotherhood, usou-a numaarta para os \l��deres" de Urantia:assistentes administrativos Sott Forsythe e Mihael Painter, omo signi�ando que n~ao dev��amos �ar atolados emlongas negoia�~oes. Pode-se onluir que os outros Curadores interpretaram essa mensagem omo signi�ando quen~ao dev��amos �ar envolvidos em quaisquer negoia�~oes. A p�agina 840 tinha a ver om a onspira�~ao de Calig�astia.O sentido dessa referênia tamb�em est�a aberto a quest~oes". Dessa passagem, esrita pelos mantenedores da Funda�~aoCarolyn e Thomas Kendall n�os podemos razoavelmente hegar a duas not�aveis onlus~oes. Primeira, Martin Myersadmitiu, e aparentemente enorajou, as \mensagens" analizadas de Christy. Segunda, que essas \mensagens" tinham,n~ao apenas evidentemente ditado as altera�~oes do texto original do Urantia Book desde 1967 (omo previamentedoumentado), mas o que se visava om os onte�udos dessas \mensagens" era usualmente pesado quando a urantiaFoundation estabeleia suas pol��tias!22IBID., p�agina 7. 118



\Muitos estranhos `-ismos' e embara�osos grupos prourar~ao ligar-se ao Urantia Book e suaresente inuênia. Nossas mais tentadoras experiênias podem bem ser om grupos taisque prolamar~ao bem alto suas ren�as nos ensinamentos do Livro e que persistentementebusam se ligar ao movimento. Grande sabedoria ser�a neess�aria para proteger a Brotherhoodque se reforma das inuênias distoridas e desagregadoras de grupos m�ultiplos, assim omodos indiv��duos igualmente desagregadores e perturbadores, alguns bem-intenionados, outrossinistros, que se esfor�am para se tornar parte do orpo de autêntios onstituintes da UrantiaBroterhood".Mesmo assim, paree haver uma irresist��vel atra�~ao para tais \inuênias". H�a tamb�em um inex-pli�avel uxo e reuxo das mar�es e lealdades onduzindo a oligarquia da Urantia Foundation. Depoisque Hoile Caston e o Dr. Thomas C. Burns renuniaram omo Curadores, alguns urantianos �aramalarmados quando a Urantia Foundation dispôs-se outra vez a aolher o onselho de Vern BennomGrimsley. Em novembro de 1999, a Urantia Foundation postou na Internet um relato, segundo oqual o novo grupo de Curadores tinha viajado para a Calif�ornia para ter ao �nal um enontro omGrimsley. Três membros da nova on�gura�~ao de Curadores (Keeler, Siegel, e Jameson) tinhamtrabalhado pela FOG, e tinham dado onsider�avel apoio �naneiro �a FOG. N~ao foi revelado exata-mente o que foi disutido na onferênia. Contudo, depois do enontro, os servi�os de Grimsley omoredator de disursos foram empregados pela Urantia Foundation para preparar um pronuniamentoexpressando o ostumeiro tema da Funda�~ao de \neessidade de unidade". O pronuniamento, quaseinteiramente esrito por Mr. Grimsley, foi apresentado pelo Presidente Rihard Keeler na Conferêniada Fellowship em Vanouver, na Col�umbia Britânia, em 1999.10.4 Conitos, onfus~ao e lit��gioA fri�~ao entre a Urantia Foundation e a Urantia Brotherhood aumentou progressivamente quandoMartin Myers tomou posse omo Presidente da Urantia Foundation. Thomas Kendall observou:\A separa�~ao da Foundation om rela�~ao �a Brotherhood tem erodido gradualmente. A Foun-dation tem adotado resentemente uma atitude de propriet�ario n~ao apenas om rela�~ao aoUrantia Book mas tamb�em om rela�~ao �a Brotherhood . . . pela aplia�~ao do martelo do on-trole de maras".Em outubro de 1989, o Presidente da Urantia Foundation Martin Myers anulou a lien�a daUrantia Brotherhood; era proibido para esta usar o nome Urantia e os três ��rulos onêntrios -as assim hamadas \maras". Tamb�em foi ordenado �a Urantia Brotherhood mudar seu nome, desdeque se dizia que n~ao lhe era mais permitido usar a palavra \Urantia". A Urantia Brotherhoodobedientemente tornou-se The Fellowship. (Anos mais tarde o nome foi mudado para The UrantiaBook Fellowship). Quase todas as Soiedades Brotherhood existentes votaram por �ar om a originalBrotherhood, agora a \Fellowship"23.Seguindo-se a essa s�erie de terremotos, um reviver do interesse na analiza�~ao voltou a aumen-tar entre os leitores do Urantia Book, e tem sido mais um fator de divis~ao no movimento. Muitosleitores �aram alarmados om o fato de que, depois do aos que a analiza�~ao havia ausado ao23Muitos leitores permaneiam frustrados pela \separa�~ao" Eu era um membro do Conselho Geral da Brotherhoodquando o voto �nal foi tomado. Para mim mesmo e para a maioria dos outros Conselheiros, foi nosso mais dolorosomomento omo urantianos. Contudo, uma vez que a Brotherhood fora sumariamente desprovida de seus privil�egiose as assim-hamadas \maras" j�a tinham sido \levadas" pela Urantia Foundation, n~ao fora deixada esolha para oConselho Geral. Deve ser notado que dois futuros Curadores que eram membros do Conselho �a �epoa, Morris \Mo"Siegel e Gard Jameson, eram advogados voais de desa�ar as t�atias de ontrole da Urantia Foundation e ambosvotaram pela separa�~ao. 119



movimento nos anos oitenta, novamente atividades de analiza�~ao ganhassem impulso nos anos no-venta - em alguns asos substituindo grupos s�erios de estudo por sess~oes de \analiza�~ao", nas quais\seres elestiais" sem orpo ome�avam a \falar" atrav�es de \reeptores" humanos para r�edulosurantianos. A Urantia Foundation, sob Keeler, onedeu permiss~ao para trabalhos de analiza�~aoserem publiados juntamente om exertos do Urantia book. Uma sess~ao de \analiza�~ao" foi umdestaque da Conferênia internaional da Fellowship em 1999, na qual uma alegada entidade ha-mada \Ham" supostamente \falou" atrav�es de um \reeptor" humano e respondeu a perguntas daaudiênia. Conquanto n~ao se opondo aos direitos de qualquer um de se oupar om essas atividadesem seu pr�oprio tempo, muitos leitores experientes veri�am que o ressurgimento da \analiza�~ao"representa desperd��io e perda de onex~ao om os Doumentos de Urantia. Alguns areditam que aspr�atias de analiza�~ao areem de signi�ado, em vista das reomenda�~oes do Dr. Sadler sobre taisfenômenos ps��quios. Alguns urantianos areditam que as \atividades de analiza�~ao" de Christy e aaeita�~ao delas omo um refor�o do poder organizaional, onfundiu os leitores aera do papel dosfenômenos ps��quios e abriu uma aixa de Pandora de erros.Como j�a itado, o Dr. Sprunger se opunha a atividades de analiza�~ao desde o in��io. Referindo-se ao per��odo de onitos, lit��gio e diferentes vis~oes �los�o�as do ontato e da orienta�~ao elestiais,Meredith observou �loso�amente:\Muitos de n�os perebemos agora que a Quinta Revela�~ao de �Epoa foi lan�ada nos atormen-tados e turbulentos mares da luta evoluion�aria"24.10.5 Nase a IUADepois da dis�ordia om a Urantia Brotherhood, a Urantia Foundation deide riar um novo bra�ofraternal e �e estabeleida a Assoia�~ao Urantia Internaional, ou IUA. Esse grupo �e uma organiza�~aode servi�o soial orientado por projetos, formado pela Urantia Foundation para manter estudos emprofundidade do Urantia Book e seus ensinamentos. Diferentemente do arranjo original de umaBrotherhood separada, omo aprovado pelos Intermedi�arios, a organiza�~ao das IUA n~ao �e autônomae est�a ligada de perto aos Curadores da Funda�~ao. Os membros s~ao enarregados de manter a UrantiaFoundation e o opyright, e a organiza�~ao ontinuamente soliita doa�~oes para os projetos da UrantiaFoundation. As IUA delaram expressamente que n~ao s~ao organiza�~oes religiosas. Assim as IUA,omo a Urantia Foundation e a Fellowship, evitam resolutamente de�nir uma miss~ao religiosa omoparte de sua vis~ao.10.6 Mais lit��giosDepois que Martin Myers tornou-se Presidente da Urantia Foundation em 1983, a pol��tia de lit��giosontra urantianos foi seguida om renovada energia. Entre a s�erie de maiores proessos estava umlit��gio de 1991 que foi lan�ado ontra Kristen Maaherra, uma dona de asa do Arizona, por despahar��ndies gratuitos de omputador ontendo o texto do Urantia Book25. JJ Johnson foi tamb�em autu-ado sem aviso omo um \o-onspirador", embora as ausa�~oes ontra JJ fossem subsequentementesuspensas, sem explia�~ao ou desulpa. A arma do lit��gio mostrou-se terrivelmente dispendiosa,24THE FUTURE OF THE FIFTH EPOCHAL REVELATION [O Futuro da Quinta Revela�~ao de �Epoa℄, deMeredith J. Sprunger, doumento datado de 10/2/93, p�agina 1.25A impress~ao do Urantia Book de 1955 tem uma delara�~ao no �m do Livro �Indie, imediatamente antes daINTRODUC� ~AO: \(Um exaustivo ��ndie do Urantia Book �e publiado num volume em separado.)" Os Reveladorestinham aprovado o projeto anos antes. Quando Maaherra foi aionada 35 anos mais tarde, o ompreensivo ��ndieestava ainda n~ao publiado. 120



drenando JJ de milhares de d�olares para responder a ausa�~oes sem fundamento. Uns pouos anosmais tarde o marido de Kristen, Eri Shaveland, foi proessado em a�~ao separada pela UrantiaFoundation por usar, num site, os três ��rulos onêntrios na or azul eleste.Os proessos ontra Maaherra e Shaveland demonstraram ser a ru��na do onjunto de advogados daUrantia Foundation anteriormente inven��vel. Com o apoio de doa�~oes de muitos urantianos, Kristene Eri trouxeram resolutamente o ilindro legal da Funda�~ao para uma posi�~ao de repouso. O lit��gioMaaherra fragmentou a omunidade urantiana a arrastou-se por quase uma d�eada, despeda�andoa vida familiar de Eri e Kristen e sugando milh~oes de d�olares da Urantia Foundation. Por mais dedois anos durante esse lit��gio, The Urantia Book foi delarado estar no dom��nio p�ublio, om base emdeis~ao da orte de que o opyright original de 1955 do Urantia Book, obtido nos Estados Unidos,n~ao era v�alido. Eventualmente a Urantia Foundation obteve uma revers~ao e uma vit�oria de Pirro.O fraseado amb��guo da revers~ao deixou o opyright amplamente aberto a ulteriores lit��gios.A desa�adora resistênia de Kristen e Eri pareeu inspirar outros urantianos a disputar o ontroleda Urantia Foundation sobre o texto. Em 1994, durante o lit��gio, e antes que qualquer julgamentotivesse sido feito, a Pathways Company desa�ou o opyright imprimindo e vendendo, para os leitoresde Urantia, era de 5.000 �opias da Parte IV dos Doumentos de Urantia, A Vida e os Ensinamentosde Jesus.Durante o per��odo em que os Doumentos de Urantia estiveram no dom��nio p�ublio em 1995, aPathways Company publiou o texto ompleto original de 1955 dos Doumentos de Urantia, infor-mando pela primeira vez os leitores em geral das altera�~oes que tinham sido feitas nas impress~oes daFunda�~ao depois de 1955 e listando as mais signi�ativas nas p�aginas traseiras de sua impress~ao. AUversa Press (The Fellowship, antigamente Urantia Brotherhood) publiou os Doumentos de Uran-tia num formato de duas olunas em 1996. Em 1999, a Mihael Foundation da Cidade de Oklahomapubliou a Parte IV dos Doumentos de Urantia (sem o Doumento 120) sob o t��tulo: Jesus: A NewRevelation. Esta publia�~ao ontinha uma lista de altera�~oes que a Urantia Foundation tinha feitoao texto original.Enquanto isso, tornou-se lugar omum entre os Urantianos que o texto original de 1955 do UrantiaBook n~ao estava sendo publiado pela Urantia Foundation. Em resposta a indaga�~oes dos leitores,em 1994 a Urantia Foundation publiou um pequeno paneto intitulado: \Corre�~oes do Texto". Ad-mitindo por �m que tinham sido feitas altera�~oes, o paneto delara em parte: \Quase metade dasaltera�~oes, inlusive um pequeno n�umero que podiam ser onsideradas omo mais do que altera�~oesmenores, foram feitas na segunda e tereira impress~oes. Essas altera�~oes foram feitas por aquelesindiv��duos que eram diretamente respons�aveis por preparar o texto original para publia�~ao". Presu-mivelmente isso signi�ava Christy e Marian Rowley. Como disutido no Cap��tulo 9, n~ao tinha havidonenhuma delara�~ao impressa no pr�oprio livro para alertar o omprador de impress~oes posterioresom uma ompleta india�~ao de que o doumento \Corre�~oes do Texto" (om suas aproximadamente150 altera�~oes) estava dispon��vel.Quando o milênio se aproximava do �m, ap�os quase um quarto de s�eulo de agressivo lit��gio omos urantianos, a Urantia Foundation lan�ou ainda outro proesso, anuniando a 1 de dezembro de1999, que estava propondo uma a�~ao ontra a Mihael Foundation e seu fundador, Harry MMullan,por publiar os Doumentos de Jesus. O an�unio dizia que a vota�~ao dos Curadores para aionar aMihael Foundation fora unânime. A Urantia Foundation anuniou:\O Copyright da Funda�~ao no Urantia Book torna poss��vel a preserva�~ao do texto invioladopelos pr�oximos Cinquenta anos".Mr. MMullan �e um urantiano muito vis��vel. Ele �e um Conselheiro Geral, tendo servido noComitê Exeutivo da original Urantia Brotherhood e subsequente Fellowship por quase duas d�eadas.Contudo, a Urantia Book Fellowship fez obje�~oes a envolver-se no lit��gio e alegou que o onito121



entre MMullan e a Urantia Foundation era um \assunto privado". Ainda assim alguns urantianosareditam que a arta subsequente da Presidente da Fellowship Janet Farrington Graham para osmembros, pareia apoiar a tese da Funda�~ao de que imprimir separadamente os Doumentos de Jesustinha omprometido sua vers~ao orrente \inviolada" do texto. No MENSAGEIRO PODEROSO daFellowship, para o Outono de 1999, Farrington imprimiu novamente sua arta. Geralmente amb��gua,a arta era muito espe���a num ponto. Referindo-se a um debate do Conselho Geral, de agosto de1996, aera da impress~ao dos Doumentos de Jesus separadamente, ela esreveu:\O onselho foi ent~ao lembrado de que quando o Urantia Book pela primeira vez aiu no dom��niop�ublio, o onselho votou unanimemente proteger e preservar o texto inviolado; esse projeto depubliar a Parte IV omo um volume separado foi onsiderado omo estando em onito omaquela resolu�~ao".Farrington relata que os dois onselheiros que queriam fundamentar a impress~ao retiraram emseguida seus pedidos para \repensar o projeto". Alguns urantianos areditam que ela deixou a forteimplia�~ao de que a impress~ao tinha sido resolvida pelo Conselho Geral, quando de fato n~ao o foi.Certamente, a implia�~ao de que a impress~ao da Parte IV separadamente viola de fato o texto originaldo Urantia Book nuna foi estabeleida. Muitos urantianos areditam que uma tal id�eia n~ao atingiuo status de dogma entre alguns membros da Fellowship at�e que Vern Grimsley avisou: \N~ao dividamo livro". Outros urantianos areditam que o tema que iniiou o lit��gio foi o ontrole do texto e doopyright, e nada tinha a ver om a preserva�~ao do texto original. Eles observaram que a a�~ao deMMullan n~ao afetou a preserva�~ao do texto original omo a Urantia Foundation o tinha de�nido:manter três �opias da impress~ao de 1955 num ambiente de temperatura ontrolada. Uma vers~aoinviolada do texto original n~ao foi publiada pela Urantia Foundation desde 1955.10.7 A Urantia BrotherhoodA Urantia Brotherhood foi iniialmente projetada para funionar omo uma organiza�~ao fraternal,independente da Urantia Foundation. Infelizmente, omo o Dr. Sprunger assinala, os l��deres doF�orum que formularam a onstitui�~ao da Brotherhood n~ao se deram o tempo para estrutur�a-la di-retamente dos ensinamentos do Urantia Book. Eles deidiram usar um modelo organizaional euma onstitui�~ao projetada segundo o prot�otipo Presbiteriano do S�eulo 16. No lugar dos 36 maisvelhos do modelo do s�eulo 16, foi estabeleida um Conselho Geral da Brotherhood om 36 Conse-lheiros sa��dos do grupo dos \Setenta" da noite de Quarta-feira. A onstitui�~ao da Brotherhood foitaitamente aeita pelos Intermedi�arios om o oment�ario de que ela permitia \sua pr�opria refor-mula�~ao". De aordo om as Hist�orias Um e Dois, esses Conselheiros e seus suessores deviam dirigira Brotherhood pelos nove primeiros anos. Depois disso, a Brotherhood passaria a ser governada pelasa�~oes de uma Assembl�eia Trienal, omposta de v�arios delegados eleitos pelas Soiedades Urantia26.Num of��io-memorando interno de 1958, Bill Sadler Jr. viu a Brotherhood amadureendo para setornar uma \institui�~ao republiana" diretamente representativa.Em 1955, a re�em-estruturada Urantia Brotherhood visualizou organizar milhares de grupos deestudo do Urantia Book e gradualmente estrutur�a-los em Soiedades Urantia. A natureza preisadessas Soiedades era amb��gua. Muitos dos membros fundadores da Urantia Brotherhood onside-ravam a organiza�~ao omo religiosa. A vis~ao original do Dr. Sadler era que as Soiedades Urantiase desenvolveriam omo grupos religiosos s�erios. Sob a lideran�a do Dr. Sadler, um elemento haveda onstitui�~ao das Brotherhood era o desenvolvimento de professores ordenados. Uma esola para26Hist�oria do Movimento de Urantia Um, por um grupo de Pioneiros Urantianos, assistidos por membros da Comiss~aode Contato, 1960, p�agina 10. 122



treinar e ordenar professores foi estabeleida pouo depois da publia�~ao do Livro. Em numerosasoasi~oes o Dr. Sadler disutiu a natureza das novas organiza�~oes religiosas om o Dr. Sprunger27.10.8 O temor de \originar igrejas"Enquanto a Brotherhood se desenvolvia, veio �a tona na Urantia Brotherhood uma vis~ao que era muitodiferente daquela dos Drs. Sadler e Sprunger. Uma maioria resente dos membros da Brotherhoodprimitiva partilhavam tanto um forte temor do que eles hamavam grosseiramente de \igreji�a�~ao"quanto uma atitude preoneituosa ontra a religi~ao instituionalizada. Havia at�e mesmo um mar-ado desonforto no grupo original quanto ao uso de prees na abertura dos enontros. O ConselhoGeral da Brotherhood eventualmente eliminou da onstitui�~ao os termos \professor ordenado", te-mendo que isso tivesse onsequênias instituionais. A Brotherhood agora se de�nia, n~ao omo umaorganiza�~ao religiosa, mas omo \uma organiza�~ao s�oio-eduaional om �ns religiosos"28. Depoisda morte do Dr. Sadler, a Urantia Foundation retirou de irula�~ao todos os estudos b��blios do Dr.Sadler. Esses aux��lios ao estudo relaionavam o Urantia Book om oneitos b��blios.Mesmo assim, na Urantia Brotherhood muitos eram entusiastas quanto a introduzir l��deres re-ligiosos, eduaionais e outros ao Urantia Book. Meredith Sprunger esreveu daqueles primeirosdias: \Ilus~oes de grandeza quanto a dar in��io a um renasimento espiritual em nosso planeta trouxe-ram novo vigor �as Conferênias de Urantia. Gradualmente a realidade evoluion�aria ome�ou amudar o quadro. L��deres pol��tios e religiosos n~ao �avam impressionados. O Livro era suinta-mente posto de lado omo um doumento gn�ostio ontemporâneo ou polidamente ignorado"29.No ome�o dos anos noventa, a Assembl�eia Trienal de Delegados ( que onsiste de representantesdas Soiedades, eleitos diretamente) votou pela representa�~ao direta no Conselho Geral. As Soieda-des queriam representantes que fossem eleitos por elas e que prestassem ontas diretamente a elas.Em resposta, o Conselho Geral das Fellowship votou para emendar a onstitui�~ao e permitir a repre-senta�~ao direta das soiedades e estabeleer uma separa�~ao entre os poderes Exeutivo e Judii�ario.Contudo, o Comitê Exeutivo foi, por alguma raz~ao, inapaz de efetivar a emenda da onstitui�~ao. Asatuais Urantia Book Felowship permaneem estruturadas segundo o modelo Presbiteriano de s�eulo16, embora a pr�opria Igreja Presbiteriana h�a muito o tenha desartado em favor de uma estruturaorganizaional mais ontemporânea. A proposta foi posta de lado sem resolu�~ao.10.9 A nova FellowshipDesenvolveu-se uma fundamental mudan�a na Brotherhood original, do que resultou a atual TheUrantia Book Fellowship. Enquanto a Urantia Brotherhood original foi onebida para ser umaassoia�~ao fraternal de religiosos, a nova Fellowship est�a evoluindo omo um failitador de assoia�~oesloais ou regionais de religiosos. O oneito de uma organiza�~ao soial monol��tia evoluiu para umaorganiza�~ao de servi�os que enoraja e estimula mais ��ntimas religi~oes loais e assoia�~oes fraternais.David Kantor, membro do Comitê Exeutivo do Conselho Geral tem sido instrumental em levaresse oneito de servi�o para um n��vel global, espeialmente por meio da Internet, Sob a dire�~ao deKantor, as atividades de Internet e website da Fellowship pela primeira vez têm trazido abertamente27THE FUTURE OF THE FIFTH EPOCHAL REVELATION [O Futuro da Quinta Revela�~ao de �Epoa℄, deMeredith J. Sprunger, doumento datado de10/2/93, p�agina 1.28IBID., p�agina 1.29IBID., p�agina 1. 123



e om muito suesso informa�~oes on��aveis, not��ias, e a hist�oria do Movimento de Urantia para todaa omunidade de Urantia.A perspetiva de Mr. Kantor �e que uma infra-estrutura de organiza�~oes de fraas ra��zes, desen-volvidas pelos urantianos num ��ntimo n��vel loal, a esta hora serviria melhor �a Revela�~ao. Kantorobserva que essas esp�eies de organiza�~oes pessoais \teriam melhores hanes de sobreviver �as lutaspol��tias que pareem engolfar maiores organiza�~oes soiais". Portanto, ele advoga que a Fellowshippermane�a desembara�ada de la�os religiosos, de forma que possa mais efetivamente servir de forman~ao justi�ada aos variados esfor�os urantianos para desenvolver express~oes soializadas de suasren�as religiosas. Contudo, para alguns urantianos ontinuam os problemas de qu~ao longe a to-lerânia pode ir, assim omo de que maneira prover �as neessidades do desenvolvimento religiosoindividual - e n~ao soializado.10.10 O problema da religi~ao urantianaOs Doumentos de Urantia n~ao s~ao uma religi~ao, da mesma forma omo Jesus de Nazar�e n~ao �e umareligi~ao. Ainda assim, os Doumentos de Urantia s~ao profundamente religiosos. Para muitos uran-tianos, a luta pol��tia seular pelo ontrole dos Doumentos de Urantia tem de tal forma dominadoo movimento que as quest~oes mais signi�ativas têm sido negligeniadas: os Doumentos de Urantiamudam as vidas? Tornam eles as pessoas melhores - mais benevolentes, bondosas, mais empenhadasem servir �a humanidade?Nos primeiros dias do movimento, essa quest~ao estava surpreendentemente ausente. Os Dou-mentos de Urantia surgiram num mundo em que o inteletualismo reinava supremo. Os primeirosmembros do F�orum eram admoestados quanto a isso. Mary Lou Hales veio para o F�orum em 1932.Ela disse, numa entrevista de 1993:\Diziam-nos om efeito que - `Voês est~ao aeitando essa Revela�~ao inteletualmente, mas n~aoa est~ao aeitando emoionalmente. N�os estamos muito ansiosos de que voês permitam que elafa�a mais em suas vidas'. E portanto era por ulpa nossa, voês vêem, que n�os n~ao a est�avamosaeitando de forma orreta, emoionalmente, permitindo que ela inueniasse nossas vidas daforma devida. [A Revela�~ao℄ era maravilhosa. N�os est�avamos todos vibrantes e exitados omela e o que dev��amos fazer aera disso e daquilo, mas aparentemente n~ao est�avamos permitindoque ela realmente mudasse nossas vidas ou nos ajudasse a nos tornarmos mais espirituais30."O pai de Carolyn Kendall, Clarene Bowman, era membro do F�orum original. Quando os Do-umentos foram �nalizados em 31 de maio de 1942, o F�orum tornou-se um Grupo de Estudo dosDomingos. Carolyn tinha 19 anos quando enontrou o Dr. Sadler e ela juntou-se ao Grupo dosDomingos. Ela disse isto de sua experiênia religiosa:\O que eu senti espiritualmente estava estranhamente faltando no F�orum . . . Foi mais tarde,muito depois da publia�~ao, que eu perebi que havia uma mensagem espiritual ali. Bem, podeser que eu fosse de�iente. Provavelmente eu era. Havia muitas pessoas altamente poderosasno F�orum, mas eu nuna ouvi que o Pai nos ama e que n�os todos somos �lhos e �lhas do Pai.Isso n~ao era enfatizado, era lido, mas n~ao apareia"31.Talvez, omo onsequênia, uma ultura n~ao religiosa araterizou o ome�o do movimento. Astrês maiores organiza�~oes Urantia de�nem-se omo seulares, ou pelo menos n~ao religiosas. A Urantia30THE CONJOINT READER, publia�~ao da Esola de Signi�ados e Valores, Santa Monia, CA, Ver~ao de 1993,p�agina 10.31IBID., p�agina 3. 124



Foundation, a Assoia�~ao Urantia Internaional (IUA) e a Urantia Book Fellowship. N~ao obstanteo exelente servi�o que tem sido feito por muitos membros individuais �a medida que estimulamexpress~oes religiosas independentes, as ulturas pol��tias de todas as organiza�~oes s~ao relativamenteseulares e n~ao representativas. Geralmente as unidades individuais tendem a ter um sabor maisreligioso. Essas atividades religiosas de fraas ra��zes �e vista favoravelmente por alguns urantianos,os quais salientam que os Doumentos de Urantia a�rmam:\Livro de Urantia", par�agrafo 5.4 332: . . . \Todas as atividades humanas n~ao religiosas busamurvar o universo para o distorido servi�o do ego . . . " (p�ag. 67 [1℄)Os grupos de Estudo de Urantia têm tradiionalmente permaneido f�oruns inteletuais. Gradu-almente, mais express~oes religiosas têm sido enorajadas nas onferênias da Urantia Fellowship.Hinos, prees e medita�~oes de grupo s~ao pr�atias ada vez mais aeitas, mas geralmente o medo da\igreji�a�~ao" prevalee. Quase todos os urantianos viram o aos pol��tio do movimento e observaramque muito pouo dele tem qualquer rela�~ao om a �loso�a e a mensagem espiritual dos doumentosde Urantia. Muitos urantianos onordam que muito foi perdido quando a Urantia Brotherhoodabandonou suas esolas formais para o desenvolvimento de professores e l��deres religiosos erti�a-dos. Uma quarta alternativa organizaional, para atender �a neessidade de esoamentos puramentereligiosos para os urantianos, h�a muito foi advogada por Meredith Sprunger.10.11 O Dr. Sprunger sobre uma religi~ao de urantia33 O Dr. Sprunger aredita que h�a uma grande neessidade de novas institui�~oes religiosas paraservir �a grande margem de desenvolvimento espiritual neste mundo, institui�~oes religiosas autêntiasque apelar~ao para as mais altas aspira�~oes espirituais da humanidade. O Dr. Sprunger aredita queos Doumentos de Urantia forneer~ao a inspira�~ao para esse renasimento espiritual vindouro. Al�emdisso, ele a�rma que essas institui�~oes religiosas s~ao um passo neess�ario no preenhimento da miss~aodo Movimento de Urantia.Essas novas organiza�~oes espirituais n~ao suplantar~ao nem ompetir~ao om as existentes orga-niza�~oes seulares de Urantia. Elas tra�ar~ao ��rulos grandes o bastante para inluir e unir muitosrentes, e omplementar o que agora est�a sendo feito. Em anos reentes, têm emergido busadoresespirituais por todo o mundo, em n�umeros sem preedentes, aompanhados por um resente de-senantamento om as institui�~oes religiosas existentes. No Movimento de Urantia h�a um resenteanseio por uma \omunidade religiosa" que vai al�em dos grupos de estudo usuais e das onferêniasoasionais. Cada vez mais os urantianos anseiam por um sentido de \fam��lia espiritual" e uma laraidentidade omunit�aria. H�a um resente desejo por nutri�~ao espiritual, nutri�~ao espiritual urantianado nasimento �a morte. As soiedades e os grupos de estudo urantianos, que s~ao primariamente gru-pos s�oio-inteletuais, n~ao podem preenher todas as fun�~oes das institui�~oes religiosas tradiionais.�E onvi�~ao do Dr. Sprunger que a atividade mais importante no Movimento de Urantia a estetempo �e foar sobre o desenvolvimento das fontes para ajudar a trazer �a realidade novas institui�~oesreligiosas:\Novas institui�~oes religiosas urantianas servir~ao omo ve��ulos atrav�es dos quais a QuintaRevela�~ao de �Epoa pode ser introduzida no mundo. Tamb�em neessitamos de dediados32\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.4: \Deus na Religi~ao",Par�agrafo 3.33O material essenial para esta se�~ao foi tirado de, e baseado em the future of the �fth epohal revelation [o futuroda quinta revela�~ao de �epoa℄, de Meredith J. Sprunger, doumento datado de 10/2/93.125



urantianos para pesquisar e desenvolver simbolismos riativos tanto quanto express~oes religiosase soiais apropriadas da Quinta Revela�~ao de �Epoa".O Dr. Sprunger observa que j�a tem havido v�arias tentativas espontâneas mas de urta vida, paraestabeleer tais institui�~oes religiosas. Quando essas tentativas s~ao feitas, h�a um perigo de que taisinstitui�~oes sejam improvisadas sem ter o tempo e o esfor�o para estudar os ensinamentos do UrantiaBook. Meredith sugere que grupos de dediados urantianos devem estudar as informa�~oes forneidasno Livro, de forma que novas organiza�~oes reitam autentiamente as verdadeiras vis~oes da QuintaRevela�~ao de �Epoa. A miss~ao desses grupos seria desenvolver um orpo de fontes. De outra forma apress~ao da neessidade moldar�a as organiza�~oes religiosas sem essa ajuda. O Dr. Sprunger previne:\A hist�oria da religi~ao demonstra que, quando fortes ideais e aspira�~oes espirituais inspiram opovo, e h�a insu�iente base estrutural inteletual e soial para guiar esse povo em suas express~oesreligiosas riativas, todos os tipos de ren�as irraionais est~ao propensas a apareer, tais omo:vis~oes de anjos, analiza�~ao de seres elestiais, falar em l��nguas estranhas, tentativas de milagresou predi�~oes de ju��zo �nal."Meredith observa que esses fenômenos ps��quios e emoionais quase sempre oorrem numa at-mosfera s�oio-espiritual desestruturada. O modo mais efetivo de estabeleer uma ordem raional,uma estabilidade on��avel, e uma genu��na identidade espiritual �e desenvolver esoamentos estrutu-rados para a express~ao soial e espiritual urantianos. Esses esoamentos tamb�em responder~ao poriniiativas riativas e servi�os amorosos.10.12 �E neess�ario um novo paradigma?Ainda h�a outra perspetiva religiosa a onsiderar. A urantiana Rosey Lieske, de Phoenix, Arizonaest�a entre um resente n�umero de urantianos que areditam apaixonadamente que os Doumentosde Urantia apresentam uma mensagem que n~ao pode ser abra�ada pela an�alise inteletual nemorquestrada pela estrutura organizaional. Para Rosey os Doumentos de Urantia de�nem ompreisa lareza o hamado de Jesus de Nazar�e para n��veis ada vez mais ��ntimos de relaionamentopessoal, atrav�es de adora�~ao, medita�~ao e pree diretamente a Deus. Diz ela:\N�os vivemos num mundo que �e voraz e tem neessidade do evangelho vivo de Jesus. N�os temoso gênio simples e brilhante por tr�as do plano de a�~ao do mestre rumo ao eu espiritual - umarealiza�~ao oletiva num n��vel planet�ario. Adora�~ao e Servi�o. Nem mesmo três palavrinhas.Apenas duas - prontas para serem enterradas ou mobilizadas para a a�~ao".O apelo inteletual e emoional por unidade no Movimento de Urantia, deixa Lieske fria. Elaaredita que os Doumentos nos dizem que \metas, n~ao ren�as" uni�ar�a algum dia os religiosos.Ela diz que forma�~ao rente, embora inevit�avel, n~ao produzir�a naturalmente resultado espiritual.\Comunidades espirituais n~ao brotar~ao do solo de apenas onordânia inteletual ou rente -somente a experiênia real nasida da f�e em a�~ao, que �e a vontade de amar a Deus - a vontade deservir �a sua fam��lia. Metas, adora�~ao inspirada e onduzida pelo servi�o, metas que s~ao feitas eenontradas - ao mesmo tempo pessoais e oletivas - forneer~ao o dinamismo para o nasimentoe a evolu�~ao da omunidade espiritual".Para Lieske todos os onitos do Movimento de Urantia surgem porque as formas religiosas têmsido asadas om formas pol��tias. Ela aredita que as organiza�~oes urantianas falham em transmitir126



a mensagem espiritual de The Urantia Book porque os urantianos têm demasiado frequentementevindo a venerar o pr�oprio livro. Ela a�rma que o reino nuna pode ser expliado, onstru��do, feitomanifesto, ou manipulado s�o pelas energias humanas. Ele s�o pode ser aessado atrav�es da adora�~ao,que �e o primeiro passo no programa do Mestre, e implementado no \mundo real" pelo segundopasso: servi�o. Contudo, Rosey imagina se muitos urantianos ontemporâneos podem omo quefazer a amplia�~ao do paradigma:\Permanee a quest~ao quanto a se grande n�umero de nossa omunidade espiritual amadureer�ae aproveitar�a a oportunidade para AGIR segundo a Revela�~ao. Podem os urantianos substituira pol��tia e o inteletualismo pelas mensagens transendentes do evangelho - oloando-a omosua primeira prioridade - e esfor�ando-se para fazer o rebanho voltar para o Mestre? EnontraDeus, torna-te omo ele - enontra teu irm~ao, serve-o".Continua o proesso de \batismo de alegrias e tristezas" nos mares da luta evoluion�aria. Algunsurantianos areditam que estamos agora engajados nos est�agios preliminares de uma autêntia novaera de religi~ao no mundo. O tempo dir�a. Com que presteza o papel de uma lideran�a signi�ativapode ser assumida pelos urantianos �e uma quest~ao aberta. No Cap��tulo 8, relatamos que Bill SadlerJr. itou (presumivelmente) os Reveladores quando disseram:\Indubitavelmente voês viver~ao e morrer~ao sem pereber que est~ao partiipando do nasimentode uma nova era de religi~ao neste mundo".10.13 Nota pessoalNota Pessoal para Nossos Irm~aos e Irm~as de L��ngua EspanholaAs onlus~oes que formulamos no Ep��logo da edi�~ao de 2.000 da Hist�oria dos Doumentos de Uran-tia permaneem omo delaradas no Ep��logo. Nenhum fato material importante foi desa�ado omsuesso. N~ao houve altera�~oes intrusivas feitas por seres humanos na edi�~ao de 1955 dos Doumentosde Urantia. Quanto a alguns dos eventos que tiveram lugar no F�orum, a publia�~ao dos Di�ariosde Sherman forneeram novas informa�~oes que justi�aram uma nova reda�~ao do material relativoa \O tumulto de Sherman" na edi�~ao original. Contudo, Os Di�arios de Sherman n~ao forneeramqualquer nova evidênia que desse suporte �a alega�~ao de que o Dr. Sadler tinha alterado o texto dosDoumentos de Urantia. H�a aqueles que ontinuam, ontudo, a areditar que ele o fez. Continuamdesa�os �a veraidade de fatos ient���os individuais e se�~oes hist�orias dos Doumentos, e os leitorespreisar~ao julgar esses assuntos por si mesmos.O que podem, ent~ao, os leitores de l��ngua espanhola dos Doumentos de Urantia onluir? Fran-amente, em meu julgamento os leitores de l��ngua inglesa enfrentam os mesmos problemas. Emquais organiza�~oes areditar, quais verdadeiramente servem �a Revela�~ao? Ou onv�em evitar as or-ganiza�~oes omo um todo? E por que a Revela�~ao n~ao tem atra��do mais aten�~ao na Am�eria? �Eposs��vel que o mundo de l��ngua espanhola ser�a o primeiro a arregar a toha da Revela�~ao? Essasquest~oes ser~ao respondidas om o tempo. Depois de perto de quarenta anos estudando os Dou-mentos e trabalhando om as organiza�~oes Urantia de todo tipo, minha pr�opria perspetiva pode serinstrutiva.Paree que ada organiza�~ao existente tem seu apelo partiular e atrai ertos leitores. Em meujulgamento, h�a tamb�em uma invis��vel irmandade espiritual que transende todas essas divis~oes edebates. Se dividirmos todos os busadores da verdade em segmentos vertiais, os que ap�oiam aFoundation num segmento, os que ap�oiam a Brotherhood noutro segmento, e assim por diante, asitua�~ao paree sem esperan�a. Contudo, se dividirmos todos os busadores da verdade em amadashorizontais, de aordo om um julgamento razo�avel de sua maturidade e devo�~ao aos valores da127



ilumina�~ao, surge um quadro diferente. Aqueles que seriam nossos l��deres podem n~ao mais oupar osn��veis mais altos, e muitos indiv��duos que talvez fossem previamente desonheidos ser~ao enontradosseguramente no topo. Esses indiv��duos de mente elevada s~ao os l��deres dos servidores que se devotam�as tarefas da Revela�~ao, quer tenham eles ouvido falar da revela�~ao quer n~ao. Como reonheeremosessas pessoas? Jesus deu-nos o teste perfeito: iremos onheê-los pelos seus frutos. Em outraspalavras, se eles lamam ser uma maieira, pe�a-lhes que lhe mostre suas ma�~as. Ironiamente, oobjetivo original da Revela�~ao paree ter sido alan�ado. A validade da Revela�~ao deve dependerdo seu onte�udo n~ao de sua suposta origem miraulosa ou de qualquer autoridade ou organiza�~aohumanas. �E laro que a Revela�~ao nega sua infalibilidade e limita�~oes. (Veja p�agina 1008 [1℄) �Etamb�em laro que a Revela�~ao nos foi dada para que fa�amos algo om ela. (Veja as p�aginas 2017-2018 [1℄). Que vamos ent~ao fazer? Como onheeremos a verdade? Como traremos as verdades daRevela�~ao para as pessoas do mundo?Os Doumentos nos dizem que a �unia maneira de revelar a verdade �e vivendo-a. Jesus viveu-a.Paree laro que somos hamados para transmitir a Revela�~ao pelo modo omo vivemos nossas vidas.Somos hamados, todos n�os, n~ao menos do que os l�erigos. Em essênia, os Doumentos de Urantias~ao um hamado para que os mortais evoluion�arios sigam o Mestre e vivam a verdade. Essa tarefaest�a longe de ompleta. Ela foi posta em movimento h�a 400 bilh~oes de anos, quando a mat�eria-primae os subterrâneos adormeidos do espa�o ome�aram a turbilhonar no resimento de uma poderosaempresa riativa. �E uma tarefa que foi impulsionada pelo pr�oprio Filho Criador sobre as poeirentasestradas de Israel h�a 2.000 anos e que voltou para que as m~aos humanas a ompletem.Numa an�alise �nal, o que n�os a�rmamos areditar �e de poua importânia. Durante muito tempoas pessoas areditaram que o mundo era plano. Se a nova Revela�~ao da religi~ao de Jesus �e simples-mente um onjunto fehado de proposi�~oes para que nelas areditemos, isso n~ao �e uma exigênia det~ao alto usto para entrar no reino. Se Jesus de Nazar�e �e o maior homem que jamais viveu, ent~aoh�a paz e onforto no evangelho, e nenhuma urgênia. Mas, dever��amos reordar as palavras de C. S.Lewis, que disse:\Se voê busa a paz, voê nem enontrar�a a paz nem a verdade. Se voê busa a verdade, voêenontrar�a a paz e a verdade".Se ousarmos imaginar que �e verdade que um ser pr�e-existente veio do Para��so e riou o universoloal, e que em seguida, disfar�ado de um homem omum, voltou a um perigoso planeta evoluion�ariodilaerado pela luta, onde sofreu sobre a ruz da existênia humana por quase 35 anos, e que suatarefa, ainda n~ao ompletada, de iluminar as mentes evoluion�arias, ele a on�ou aos seres humanospara que a onluam, ent~ao a religi~ao de Jesus n~ao �e t~ao f�ail.Se �e verdade que Deus tem neessidade de n�os e que Jesus ainda vive, n�os nos enontramos �tandoos olhos do ardente amor do Mestre. N~ao evitamos esse resultado quando n�os, omo Nalda �a beira dopo�o, apontamos em todas as dire�~oes exeto nosso pr�oprio ora�~ao? Se apontamos para as olinasdistantes e falamos aera dessa ou daquela delara�~ao dos Doumentos, ou aera de omunidade edistribui�~ao de livros, ou a respeito de miss~oes instrutoras, e quem possui o Urantia Book e o quen�os areditamos, n~ao estamos saindo do assunto? Se n~ao evitarmos o olhar indagador do Mestre n�osdaremos a volta no ��rulo inteiro. A quest~ao de se tomaremos nossas pr�oprias ruzes e seguiremosou n~ao Jesus onfronta-nos om urgênia ada vez maior. O Mestre nos pede, inessantemente, paraolharmos outra vez dentro dos nossos pr�oprios ora�~oes, e diz que se um homem ou uma mulherdesejar segui-lo deve esqueer-se de si mesmo e assumir diariamente suas responsabilidades e segui-lo. Se essa �e verdadeiramente a tarefa diante de n�os, a nova e eterna religi~ao de Jesus, omo reveladanos Doumentos de Urantia, n~ao �e assim t~ao f�ail. N~ao �e de admirar que os Doumentos o delarem�a maneira de Nalda:\Livro de Urantia", par�agrafo 195.9 634: . . . \Os modernos homens e mulheres de inte-34\Livro de Urantia", Doumento 195: \Depois de Penteostes", Item 195.9: \O Problema do Cristianismo",128



ligênia fogem da religi~ao de Jesus por ausa de seus temores do que ela far�a a eles - e omeles. E todos esses temores s~ao bem fundados. A religi~ao de Jesus de fato domina e transformaos seus rentes, exigindo que os homens dediquem as suas vidas a busar um onheimento doque �e a vontade do Pai no �eu, e exigindo que as energias da vida sejam onsagradas ao servi�oaltru��sta da irmandade dos homens."\Os homens e as mulheres ego��stas simplesmente n~ao pagar~ao esse pre�o, nem mesmo pelomaior tesouro espiritual jamais ofereido ao homem mortal. Somente quando o homem sehouver tornado su�ientemente desiludido, pelos desapontamentos dolorosos que aompanhamas busas tolas e deepionantes do ego��smo, e depois da desoberta da esterilidade da religi~aoformalizada, �e que ele dispor-se-�a a voltar-se, de todo o ora�~ao, para o evangelho do Reino, areligi~ao de Jesus de Nazar�e". (p�ag. 2083 [1℄)
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Cap��tulo 11Apêndies
11.1 Depoimento do Dr. Meredith Justin SprungerEm 24/10/1998Delaro, sob a pena de perj�urio, que o que se segue s~ao as minhas lembran�as aera da autoria,e dos temas irunvizinhos da autoria de The Urantia Book.Seguindo-se �a minha desoberta de The Urantia Book em dezembro de 1955, e depois de introduzi-lo para erto n�umero de olegas e amigos leriais, eu gastei anos pesquisando om eles os aspetoshist�orios do livro. Desobrimos rapidamente que os Doumentos de Urantia eram reebidos por umpequeno grupo de pessoas em Chiago. O L��der deles era o Dr. William S. Sadler. O Dr. Sadler eraum psiquiatra altamente respeitado e professor universit�ario na Esola de Gradua�~ao em Mediinada Universidade de Chiago. Por quase trinta anos o Dr. Sadler foi tamb�em um onferenista noConselho Pastoral do Semin�ario Teol�ogio MCormik.A 7 de maio de 1958, nosso grupo de ministros teve um enontro om o Dr. Sadler para disutir osfenômenos assoiados om a origem dos Doumentos de Urantia. Minha assoia�~ao pessoal om o Dr.Sadler ontinuou at�e sua morte em 1969. No urso dessa amizade, tivemos muitas onversas sinerasaera da materializa�~ao da Introdu�~ao e dos 196 doumentos que foram eventualmente publiadosomo o texto de The Urantia Book. �E importante salientar que, om respeito a isso, o Dr. Sadlerera um pesquisador pro�ssional de inquestion�avel integridade.O Dr. Sadler delarou ategoriamente que n~ao havia nenhum fenômeno ps��quio onheido ligado�a origem dos Doumentos de Urântia. O texto �nal dos Doumentos de Urantia foi materializadoem forma esrita, mas n~ao foi analizado ou falado, nem foi o produto de esrita autom�atia. O Dr.Sadler delarou que, embora o Ajustador do Pensamento (um fragmento de Deus que reside todasas mentes humanas normais) da \personalidade de ontato" estivesse de alguma forma ligado aoproesso de materializa�~ao por seres espirituais, a personalidade de ontato estava totalmente alheioa essa atividade. Nem essa pessoa de ontato, nem qualquer outro humano, esreveu qualquer dostextos nem produziu ou originou qualquer material usado nos textos da revela�~ao dos Doumentosde Urantia, que onsistem da Introdu�~ao e dos 196 doumentos.Embora o Dr. Sadler fosse enf�atio que nenhum fenômeno ps��quio onheido estava assoiadode qualquer forma om a autoria dos Doumentos de Urantia, ele admitia que ele estava frustradoquanto a preisamente de que maneira o texto dos Doumentos de Urantia foi materializado na l��nguainglesa. Ele era muito laro em sua onvi�~ao de que nenhum ser humano editou, seleionou ou tevequalquer ontribui�~ao riativa de qualquer esp�eie na autoria dos Doumentos de Urantia, nem naarruma�~ao dos textos de The Urantia Book, que onsiste da Introdu�~ao e de Doumentos de 1 a 196.O Dr. Sadler foi laro omo ristal que os membros da Comiss~ao de Contato n~ao tinham autoridade131



editorial para o que quer que fosse e a responsabilidade deles estava on�nada �a ortogra�a, uso demai�usulas e pontua�~ao. Os Membros do F�orum n~ao tinham sequer permiss~ao de ver os doumentosoriginais materializados, e em nada ontribu��am para a autoria. O Dr. Sadler estava onvenido deque os Doumentos de Urantia s~ao exatamente o que eles se prop~oem ser, uma revela�~ao de �epoada autoria t~ao somente de seres elestiais.Eu estudei The Urantia Book em profundidade por mais de quarenta anos, e tamb�em estouonvenido de que a autoria do texto �e supra-humana, e de que ele foi materializado por meios sempreedentes que n~ao s~ao plenamente entendidos. Em minha melhor opini~ao pessoal e pro�ssional,eu estou absolutamente onvenido de que n~ao houve autoria nem ontribui�~ao riativa humana en~ao houve deis~oes editoriais humanas envolvidas om a materializa�~ao dos Doumentos de Urantia.Eu aredito na verdade do que o Dr. Sadler esreveu - e revelou-me pessoalmente numerosas vezes:os Doumentos de Urantia foram publiados tal omo reebidos, e a Comiss~ao de Contato n~aoteve autoridade editorial de qualquer esp�eie, e seu papel estava on�nado �a tarefa de uidar daortogra�a, do uso de mai�usulas e da pontua�~ao. Os membros do f�orum tamb�em n~ao ontribu��rampara o onte�udo riativo dos Doumentos de Urantia. O f�orum era equivalente a um dispositivo desintonia, no sentido de que eles eram usados pelos autores elestiais uniamente omo um meio paramedir o entendimento humano.O Dr. Sadler foi tamb�em absolutamente laro aera de duas oisas relaionadas: (1). Absolu-tamente nenhum nome ou nomes humanos deveriam jamais ser ligados �a autoria ou materializa�~aodos Doumentos de Urantia e a publia�~ao de The Urantia Book. Mesmo quem imprimiu, R.R.Donnelley and Sons n~ao obteve permiss~ao para oloar na primeira edi�~ao um ind��io da impress~aoque delarasse sua identidade. (2). Nenhum ser humano sabe, ou jamais soube o m�etodo exato peloqual os Doumentos de Urantia foram materializados. N�os s�o podemos estar ategoriamente ertosde que n~ao houve autoria humana, nenhum envolvimento editorial humano, nem qualquer atividadena ria�~ao, sele�~ao, e ou arruma�~ao dos Doumentos de Urantia, que onsistem da Introdu�~ao e deDoumentos numerados de 1 a 196 inlusive, e que onstituem o texto de The Urantia Book.O Dr. Sadler tornou manifesto para mim que os reveladores mantiveram total autoridade sobreo proesso pelo qual os Doumentos de Urantia foram materializados. Os reveladores sugeriram asubmiss~ao de quest~oes, e, em erto ponto, depois que a Comiss~ao de Contato e o f�orum tinham lidoalguns dos doumentos, pediram que indaga�~oes mais signi�ativas fossem desenvolvidas e apresen-tadas pela Comiss~ao de Contato. O Dr. Sadler disse que, numa erta sess~ao, uma personalidadeelestial que dizia ser um estudante em visita ao nosso planeta delarou para a omiss~ao: \Se voêsperebessem om que alta fonte espiritual voês est~ao agora se assoiando, voês suspenderiam es-sas investiga�~oes pueris para identi�ar fraude e fariam perguntas signi�ativas sobre a natureza erealidade do universo". Foi nesse ponto que o f�orum foi onvoado pelo Dr. Sadler para ajud�a-lo aformular indaga�~oes apropriadas, em resposta ao desa�o dos reveladores. O f�orum tinha sido origi-nalmente reunido pela fam��lia Sadler omo um grupo de pessoas leigas que se reuniam na asa doDr. Sadler para tomar h�a e passar uma ou duas horas de disuss~ao informal e interâmbio soial.Os reveladores logo responderam �as indaga�~oes que o f�orum tinha formulado e essas respostas foramapresentadas ao f�orum pela Comiss~ao de Contato. Pouo depois disso os reveladores orientaram oDr. Sadler e a Comiss~ao de Contato para fazer do f�orum um grupo fehado, e pedir que ada mem-bro �zesse um juramento de segredo aera do onheimento do que a Comiss~ao de Contato estavafazendo e de quais informa�~oes os reveladores tinham forneido para o f�orum atrav�es da Comiss~ao deContato. \O f�orum, omo era antes, foi retirado de n�os" esreveu o Dr. Sadler. Ele estava indiandoque a disuss~ao geral essara no f�orum, e os reveladores da�� em diante dirigiam a agenda do grupoatrav�es da Comiss~ao de Contato, e usavam o f�orum essenialmente omo um grupo de foaliza�~aopara os Doumentos de Urantia.O Dr. Sadler disse que nenhum membro do f�orum, exeto os membros da Comiss~ao de Contato,jamais esteve presente durante qualquer dos ontatos om os reveladores. Ele tamb�em disse que ape-nas uma pessoa ou \sujeito adormeido" estava envolvido na totalidade do proesso de materializa�~ao132



do texto dos Doumentos de Urantia.O Dr. Sadler me disse que, em erto ponto, ele e seu �lho Bill esreveram um rasunho parauma introdu�~ao aos Doumentos de Urantia, e o submeteram aos reveladores. Numa sess~ao deontato om os reveladores eles foram informados de que, embora eles fossem bem-intenionados,tais submiss~oes n~ao eram aeit�aveis, e os reveladores �zeram o oment�ario, referindo-se �a introdu�~aoesrita pelo Dr. Sadler e Bill Sadler Jr.: \Uma vela n~ao pode iluminar o sol". No momento pr�oprio,foi assegurado aos humanos, uma introdu�~ao para o livro seria materializada. Quando os reveladoresproduziram a Introdu�~ao para os Doumentos de Urantia, o Dr. Sadler delarou que ele e seu �lhopereberam a inadequa�~ao de sua tentativa onjunta para esrever uma introdu�~ao.O Dr. Sadler e seu �lho reeberam, ontudo, permiss~ao para ompor um �Indie para The UrantiaBook. Bill Sadler ompilou os t��tulos, �a medida que eles apareiam nos Doumentos, assim omoos abe�alhos das se�~oes dos Doumentos, e resumiu alguns materiais que eram originados nos Do-umentos de Urantia, e inorporou-os a um �Indie para The Urantia Book. O Dr. Sadler e outrosmembros da Comiss~ao de Contato me asseguraram que nenhum humano esreveu, editou, ou ar-rumou qualquer dos textos dos Doumentos de Urantia, que onsistem da Introdu�~ao e todos osDoumentos desde o Doumento 1 at�e o Doumento 196, inlusive.O Dr. Sadler me disse que um indiv��duo, n~ao um membro da Comiss~ao de Contato, mas emvez disso um membro do f�orum, que fez sugest~oes para \melhorar" os Doumentos de Urantia, foivigorosamente informado pelos reveladores (atrav�es da Comiss~ao de Contato) de que nenhuma adi�~aohumana aos Doumentos de Urantia seria permitida. O Dr. Sadler disse que foram tomadas todasas preau�~oes poss��veis para se ver que os textos dos Doumentos de Urantia fossem apresentadostal omo os reveladores os produziram e materializaram.Deve ser enfatizado que n~ao h�a, nem nuna houve, uma autoridade humana sobre o onte�udo oua origem dos Doumentos de Urantia. Contudo, Christy om frequênia me pediu que respondessea muitas artas reebidas pela Foundation, de leitores que pediam eslareimentos sobre a origemdos Doumentos de Urantia. Como esses pedidos aumentassem, eu produzi um doumento sobre oessenial da origem dos Doumentos de Urantia, que onstituem o texto de The Urantia Book. Essedoumento foi aprovado pela Urantia Foundation, impresso e distribu��do livremente por v�arios anostanto pela Urantia Foundation quanto pela Urantia Brotherhood.Com rela�~ao aos esfor�os preipitados de urantianos, a seguinte delara�~ao foi esrita pelo Dr.Sadler sob o abe�alho, Distribui�~ao de The Urantia Book:\Contudo, uma oisa deve �ar lara: Enquanto �e pol��tia da Brotherhood trabalhar vaga-rosamente na distribui�~ao do livro, nada �e feito para interferir om os esfor�os entusi�astios een�ergios de qualquer indiv��duo para introduzir The Urantia Book para seus amigos e assoia-dos". AssinadoMeredith Justin Sprunger11.1.1 Suplementos ao depoimentoMEREDITH JUSTIN SPRUNGER �e ministro na Igreja Unida de Cristo e professor universit�ario,agora afastado das responsabilidades do ensino e da pastoral. Por muitos anos o Dr. Sprungeresteve em atividade omo Conselheiro e Consultor Psiol�ogio, mantendo uma Pr�atia Privada omoCerti�ado em Psiologia no Estado de Indiana. Ele serviu a ongrega�~oes no Midwest e ensinou noElmherst College e no Instituto de Tenologia da Indiana, funionando omo Chefe do Departamentode Psiologia, Supervisor da Divis~ao de Artes Liberais, e omo Presidente.133



O Dr. Sprunger serviu omo Representante de Campo, Supervisor dos Comitês de Rela�~oesFraternais e Eduaionais, e Presidente da Urantia Brotherhood. Ele �e fundador e Diretor Exeutivoda Christian Fellowship for Students of The Urantia Book [Fraternidade Crist~a para Estudantes doLivro de Urantia℄, e Editor Exeutivo do Jornal da Fraternidade Espiritual. O Dr. Sprunger �e o�unio olega eduaional e pro�ssional vivo, do Dr. William S. Sadler, assoiado om The UrantiaBook.11.2 Lista das referênias usadasNotas e Referênias Chave s~ao listadas na ordem aproximada em que pela primeira vez �guraram nasNOTAS FINAIS. Nenhum doumento baixado da web foi usado para referênia editorial prim�aria.O website da Fellowship (http://www.ubfellowship.org) foi usado para v�arias fotos e veri�a�~oesde algumas datas. A data da segunda impress~ao de The Urantia Book �e dada omo 1 de mar�ode 1968. Contudo, a pr�opria impress~ao �e designada omo 1967, e essa foi a data que usamos. Adata de impress~ao da Fellowship pode ser aurada, devido a altera�~ao das plaas, omo expliado noCap��tulo 9.
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