O Valor único do livro de Urantia
consiste na maneira compreensiva em que
se apresentam conceitos já muito
conhecidos para iluminar o amor de Deus
por cada um de nós. Os autores agruparam
estes conceitos para dar uma unidade
filosófica e espiritual a nossa compreensão
do amor de Deus por nós, assim como
também nosso destino eterno no universo.
Alguns temas importante são:

Deus O Pai Universal é o criador eterno,
regulador, e possuidor infinito de toda
realidade, a fonte e o destino de todas as
personalidades e chefe de todo governo
através dos reinos universais. Se não fosse
por Deus, não haveria aquela coisa
chamada realidade; sem o Pai não existiria
nada. O Pai é o amor vivo, uma pessoa
que nos conhece e a quem podemos
conhecer. O Pai habita dentro de nós e
através dele nós vivemos, nos movemos e
temos o nosso ser.

Os universos As galáxias se aspergiam
com planetas habitados, muitas
civilizações de mais de bilhões de anos. O
universo central perfeito e os universos
evolutivos tais como o nosso próprio
círculo de todo Paraíso, a morada do Deus

eterno ao centro de todas a coisas. O Pai
Universal governa este universo de
universos através do poder do seu amor
transformador e o carinho por cada um de
seus filhos mortais.

um de nós sobreviva, no entanto ele nos
dota com liberdade para fazer nossa
própria escolha com relação a nossa
participação pessoal no desenvolvimento
progressivo dos universos.

O progresso interminável Deus tem
um propósito para cada mundo em seus
domínios quase ilimitados e um plano para
cada criatura em cada um deles - um plano
que abrange progresso ilimitado no
crescimento eterno. Os mortais começam
por baixo e, por meio da fé e o serviço
através de longos períodos de tempo,
ascendem pelo universos até que um dia
estamos com Deus no Paraíso. Em épocas
futuras ele nos enviará para servir em
universos novos que agora estão em
construção.

A luz interior O Pai Universal dá a
cada um de nós um fragmento de seu
espírito para viver dentro da nossa mente e
guiar-nos até ele na vida eterna. Quando o
propósito de vida de uma pessoa chega a
ser inteiramente puro, quando sua fé se
aperfeiçoa, ele ou ela se fundirá
espiritualmente com esta centelha da
divindade e se converterá eternamente em
uma com Deus. Normalmente, tal fusão
ocorre depois desta existência viva e é só a
primeira etapa de uma revelação
interminável da infinidade de Deus com o
que tem sido mortal.

A vida eterna Deus tem um plano
transcendental para nós que abrange o
sucesso ilimitado, o serviço aventureiro e
a realização pessoal. Portanto, é
completamente opcional si aceitamos ou
não este plano. O Pai dotou cada um de
nós com liberdade para aceitar ou recusar
todo ou qualquer parte do seu plano. O Pai
celestial predestinou que sejamos pessoas
livres e ele respeita as escolhas que
fazemos, ainda que tal escolha seja autodestrutiva. Como lugar, o inferno não
existe. As Pessoas que escolhem não viver
a sua vida em relação com a presença de
Deus encontram-se vivendo em relação
com ilusões auto-criadas e eventualmente
cessam simplesmente de existir. Deus ama
a cada um de seus filhos e quer que cada

A fé É a nossa fé pessoal nas promessas
de Deus o que assegura a nossa posse da
natureza divina. Devemos estar dispostos
a dar a Deus todo o que temos e somos;
nosso compromisso deve ser
incondicional, liberando todo aspecto de
nossas vidas. A fé é o preço da vida
eterna.

A Justiça Aqueles que reclamam amar a
Deus, mas que recusam viver com os altos
padrões éticos e morais, se enganam a si
mesmo. Uma vida de integridade resulta
inevitavelmente de uma vida interior
consagrada a Deus. Nós não somos salvos
porque somos justos, si não por que
vivemos em harmonia com os valores

divinos já que amamos a Deus e
desejamos fazer a sua vontade.

Uma transformação espiritual A
velha maneira de encontrar a Deus requer
ao homem de se conter, obedecer e
conformar-se com as regras da vida. Na
nova maneira, primeiro somos
transformados pelo Espírito da Verdade e
por ele reforçados em nossas almas
interiores pela constante renovação
espiritual de nossas mentes e assim somos
dotados com o poder do rendimento
seguro e feliz da vontade misericordiosa,
aceita e perfeita de Deus.

Jesus de Nazaré No Livro, a seção
que descreve a vida e os ensinamentos de
Jesus preenchem mais de um terço de suas
páginas e poderia ser a contribuição mais
poderosa do Livro. Representa Jesus como
um Filho divino de Deus, o criador do
imenso universo em que vivemos. Para
nós, o Filho de Deus que se encarnou na
terra como Jesus de Nazaré é, sobre todas
as coisas, Deus. Ele veio à terra para
experimentar a vida como nós a vivemos e
para talvez converter-se em um soberano
mais misericordioso e compreensivo e,
estando aqui, revelar o amor de Deus a
seus filhos terrestres.
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A família universal de Deus Todos
somos parte de uma empresa gigantesca
que implica inumeráveis trilhões de seres
a quem Deus está aperfeiçoando em
mundos incontáveis. Na família universal
de Deus, todos somos irmãos e irmãs e por
isso nos vemos afetados pelas ações de
todos os outros membros da família. Um
esforço bom de qualquer pessoa move a
família adiante, enquanto que o fracasso
de qualquer pessoa ao escolher o caminho
da luz nos atrasa a todos.

O serviço Uma vida de dedicado serviço
a nossos companheiros resulta
inevitavelmente do compromisso
espiritual. Podemos ser sócios de Deus
ajudando a fazer desta terra o lugar que ele
quer que seja e ajudar a trazer saúde,
sabedoria e felicidade à humanidade. Á
parte de servir ao próximo, a vida não tem
sentido e é insatisfatória.
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