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Glossário do Livro de Urântia
Este glossário do Livro de Urântia serve para explicar os termos de O Livro de Urântia em seu contexto. As
referenças están no formato (página, parágrafe) e [documento, subítem, parágrafe]
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A
Abaddon: Chefe do séquito do Príncipe planetário Caligástia. Abaddon escolheu seguir Caligástia e se unir à
rebelião na época do ocorrido, há aproximadamente 200 mil anos. (602,2)[53:1.5] Doc.53 [1]
Abandonteiros: Ordem de seres residentes em Uversa, criados por agentes não revelados dos Anciões dos Dias e
pelos sete Espíritos Reflexivos. (415,5)[37:9.9] Doc.37 [2]
Absoluta: Potência espacial; uma fase de força-energia, pré-realidade; considera-se que é a presença sem espaço do
Absoluto Inqualificável, e responde apenas a atracção do Pai Universal. (469,3)[42:2.3] Doc.42 [3]
Absolutum: Composição material do Paraíso não encontrado em nenhuma outra parte nos universos criados.
(120,1)[11:2.5] Doc.11 [4]
Absonito: Nível de realidade intermediário entre o finito e o absoluto, caracterizado por elementos e seres sem início
ou fim, e pela transcendência espaço/temporal. (2,5)[0:1.5] Doc.intro [5]
Absonitos: Seres existentes no nível absonito. (2,7)[0:1.7] Intro [5]
Absonitizar: Alcançar a existência dentro do nível absonito. (352,3)[31:9.10]
Absonitidade: Nível absonito da realidade. (14,5)[0:11.7]
Adamitas:
1. Filhos e filhas materiais de Adão e Eva;
1. Forma de reprodução desses filhos, criada pelo Filho Criador, realizada principalmente na capital do sistema
(ver Jerusém, e páginas 580-588).
2. Descendentes de Adão e Eva em Urântia, a raça violeta, principalmente centrada no segundo Jardim do Éden, sob
comando de Jamsad desde a morte de Adão (ver Jamsad) (868,5)[78:1.3] [6]
Adanson: O primeiro filho de Adão e Eva em Urântia, nascido há aproximadamente 35.900 anos a.C.
(834,4)[74:6.2]
Adamsonitas: Descendentes de Adanson e Ratta. (862,3)[77:5.9]
Agondonteiros: Criaturas ascendentes provenientes de planetas espiritualmente isolados pela rebelião de Lúcifer,
que consequentemente adquiriram valorosa experiência no exercício da fé e serviram de exemplo de confiabilidade
cósmica, para todos aqueles que devem aprender a acreditar sem ter visto. Agondonteiro é a designação para a nossa
raça humana no resto do Universo.(579,1)[50:7.2]
Ajustador do Pensamento: Entidade espiritual designada por Deus, como parte d'Ele em cada ser de vontade. A sua
Origem é o Planeta Divinington e demoram de lá a Urantia 117 horas, 42 minutos e 7 segundos. Um Ajustador de
Pensamento chega à companhia de um Humano, após cinco anos, dez meses e quatro dias, ou seja - no dia 2.134º da
sua vida terrestre. Doc.108 [7]
Alvoring: Um universo local vizinho a Nebadon. (360,1)[32:2.12]
Amadon: Descendente humano de Andon e Fonta, leal a Van e defensor da rejeição do Manifesto de Lúcifer,
aproximadamente 500.000 anos atrás. (757,1)[67:3.8]
Amadonitas: Os 88 Andonitas mortais que permaneceram leais a Van e Amadon durante a rebelião de Lúcifer.
(759,6)[67:6.3] 73
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Amenemope: Professor e profeta egípcio que no período pós Maquiventa Melquisedeque ensinou entre outras coisas
que a Consciência de Deus é o principal factor de determinância da conduta. (1046,2)[95:4.1]
Amenhotep: Imperador egípcio, que viveu em 1500 a.C. e que teve o conhecimento de que a alma e espírito são
separados dentro dos aspectos de auxílio individual. (1215,5)[111:0.5]
Amosad: Um líder do clero Setita que viveu há aproximadamente 15.000 a.C. (ver Seth) (872,5)[78:5.1]
Anaxando: Um jovem estaleiro grego que perguntou a Jesus no ano 22 d.C. sobre como ele poderia responder ao
mal de seu injusto capataz com o bem. (1430,2)[130:2.4]
Anciães dos Dias:
Andon: O primeiro ser humano masculino nascido, cuja inicial expressão de livre escolha ocorreu quando ele tinha
dez anos de idade, em 991.474 a.C. Andon morreu durante um terremoto aos 42 anos. (Ver Fonta) (711,2)[63:0.2]
Andônica: Referente à raça andonita (713,7)[63:3,7]
Andonita: Raça descendente de Andon e Fonta (713,3)[63:3.3]
Anditas: Raça humana derivada da impregnação com a raça de melhor linhagem (especialmente Noditas) com o
plasma vital de Adão. (851,6)[76:4.8]
Andovôntia: O nome do Supervisor do Circuito Universal Ternário estacionado em nosso universo local
(413,7)[37:8.3]
Andronover: nebulosa, que foi outrora organizada como sendo uma parte componente do poder físico e da
substância material do universo local de Nebadon, a qual deu origem a 1.013.628 sois e sistemas solares, cujo nosso
sistema solar (monmátia) está incluído e tem o número 1.013.572. Na época actual esta nebulosa já não existe. *
Ang: Um dos 100 membros corpóreos do Príncipe Planetário, Caligastia. Os membros desse grupo corpóreo é
composto de mortais ascendentes que alcançaram Jerusem e que se voluntariaram a se separar de seus Ajustadores
para servir em Urantia nessa condição. Ang foi o chefe do conselho de alimentos e previdência social.(757,4)[67:4,1]
Angamon: Um líder estóico em Roma, com quem Jesus conversou sobre verdadeiros valores (1456,4)[132:1.1]
Angona: Sistema estelar de grande massa, cuja passagem próxima ao nosso sol ajudou a criar nosso Sistema Solar
(ver Monmatia). (465,6)[41:10.1] - *
Anova: O mais velho mundo habitado do sistema de Satânia, sistema o qual nosso planeta, Urantia, também
pertence. (559,5)[49:0.5]
Antares: A maior estrela no universo, a nuvem estelar de Antares, tem quatrocentas e cinquenta vezes o diâmetro do
nosso sol, e sessenta milhões de vezes o seu volume. Doc.41
Arcanjos de Transmutação dos Portadores da Vida: … … Ref 1
Ascendington: Uma das sete esferas sagradas do Pai, no circuito imediatamente em volta do Paraíso. Essa esfera é o
ponto de encontro das criaturas ascendentes do tempo que passaram por Havona, em sua caminhada ascendente ao
Paraíso (147,2)[13:1.21]
Assuntia: Sistema local vizinho, na constelação de Norlatiadek. (456,5)[41:2.1]
Avalon: Universo local vizinho a Nebadon (360,1) [32:2.12]
Avonal: Uma das três ordens descendentes dos Filhos de Deus do Paraíso. Também conhecidos como Filhos
Magistrais. (225,2)[20:2.3]
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B
Bablod: Nome dado ao lugar, a nordeste de Dalamantia, onde a "torre de babel" foi projetada por Bablot, a
aproximadamente 150.000 a.C. (858,2)[77:3.1]
Bablot: Descendente de Nod que desenvolveu um projeto para erigir um pretensioso templo em memória à raça
Nodita. (858,2)[77:3.1]
Badonan: Tataraneto de Andon e Fonta cuja tribo de descendentes viveu há aproximadamente 991.000 anos numa
área a noroeste da Índia. (719,7)[64:2.4]
Badonitas: Membros da tribo de Badonan. (720,2)[64:3.1]
Bautan: Estudante da escola de Gautama, que transmitiu a Gautama as tradições dadas pelos missionários de Salém
sobre o acordo de Melquisedeque com Abraão. (1035,5)[94:7.5]
Bon: Um dos "cem de Caligastia". Bon liderou a comissão que tratava da domesticação e utilização de animais.
(746,2)[66:5.4]

C
Caligástia: Filho Lanonandeque de segunda ordem que serviu como Príncipe Planetário de Urântia até sua traição e
adesão a Lúcifer e a rebelião, há aproximadamente 200.000. (572,1)[50:0.1]
Cano: Brilhante líder da colónia Nodita próxima ao Jardim do Éden, com quem Eva foi encorajada, por Serapatatia,
a se emparceirar, acto que provocou a chamada "falta Adâmica", há aproximadamente 37.800 anos. (572,1)[50:0.1]
Chronoldeques: Ordem dos Frandalanques, ou Mestres Controladores Físicos, que registraram o tempo tão bem
quanto registraram quantitativa e qualitativamente a presença de energia (ver Frandalanks). (328,6)[29:4.30]
Conselho de Equilíbrio: Conselho responsável pela autorização ao super universo autorizando-o a despachar um
organizador de força com a sua assessoria para a região onde deveria ser criada a nebulosa de Andronover - *
Cymboyton: Um próspero mercadante de Urmia, em cuja escola de religião Jesus ministrou na primavera do ano 25
d.C. (1845,4)[134:3.2]

D
Dalamátia: Cidade quartel general do Príncipe Planetário, que se situava na região do Golfo Pérsico, mais
precisamente na mesopotâmia, há 500.000 anos. Essa cidade foi chamada posteriormente de Dalamátia.
Daligástia: Filho Lanonandeque de segunda ordem que serviu como primeiro assistente de Caligastia, o Príncipe
Planetário de Urantia. (742,2)[66:2.2]
Dan: Um dos "cem de Caligastia". Dan liderou a comissão de conselheiros sobre a conquista de animais predadores.
(746,5)[66:5.7]
Danita: Membro dos "cem de Caligastia", liderado por Dan. Dois danitas descobriram a união não sexual que
produziriam criaturas intermediárias. (ver medianos) (744,9)[66:4.10]
Dainais: Uma das três ordens descendentes de Filhos Paradisíacos de Deus revelados. Originários da Trindade, são
também conhecidos como Filhos Instrutores Trinitários (230,3)[20:7.1]
Dilmat: Antiga cidade Suméria localizada próximo ao local que logo seria a Cidade Nodita Dilmun, próxima ao
Golfo Pérsico, na mesopotâmia. (860,3)[77:4.5]
Dilmun: Antiga cidade Nodita fundada após a submersão de Dalamatia; Quartel general da raça e da cultura dos
descententes de Nod. (858,2)[77:3.1]
Divinington: Um das sete esferas-satélites sagradas do Pai, no primeiro circuito em volta do Paraíso. Esse mundo é
o lugar de encontro dos Ajustadores de Pensamento. (144,4)[13:1.4]
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E
Eber: Membro do sinédrio que, quando o conselho decidiu prender Jesus após seu primeiro discurso no templo, se
recusou a fazê-lo. (1791,4)[15:7.6]
Éden:
Edentia: Planeta sede de Norlatiadeque, a constelação a qual nosso sistema pertence. (174,6)[15:7.6]
Ellanora: Jovem mulher do planeta de Panoptia cuja liderança durante o período da rebelião de Lúcifer, garantiu que
nem um único ser humano Panoptiano se juntasse ao renegado Príncipe Planetário. (607,2)[53:7.1]
Endantum: Planeta sede da Constelação em que Miguel realizou sua sexta efusão, como mortal morontial.
(1315,4)[119:6.1]
Enos: Neto de Adão e Eva; filho de Seth, o mais velho dos sobreviventes no segundo Jardim do Éden; co-fundador
juntamente com Seth e seu próprio filho, Kenan, do sacerdócio Setita. (849,7)[76:3.4]
Ensa: Nome do sector menor do superuniverso de Orvonton, ao qual nosso universo Nebadon pertence.
(174,8)[15:7.8]
Enta: Uma ancestral de Maria, mãe de Jesus. (1345,1)[122:1.2] Espíritos Ajudantes da Mente: Em número de 7,
estes ajudantes da mente são mais equiparados a circuitos que a entidades *.
Estrelas Vespertinos:
Evangelhos de Luz:
Eventod: Nome pelo qual Micael, o Criador e atual Soberano do nosso Universo Local, ficou conhecido durante sua
quinta efusão como ascendente mortal em Uversa, mundo sede do superuniverso de Orvonton. (1314,4)[119:5.1]
Eveson: O segundo filho de Adão e Eva nascido no Jardim do Éden, há aproximadamente 35.900 a.C.
(834,4)[74:6.2]

F
Fad: Membro do grupo conhecido como "os cem de Caligastia", séqüito corporal do antigo Príncipe Planetário de
Urantia. Fad liderou a congregação para a disseminação e conservação do conhecimento. Ele permaneceu leal a
Miguel durante a rebelião.(746,7)[66:5.9]
Fandor: Grande pássaro que era treinado para carregar seres humanos. Tornaram-se extintos há aproximadamente
30 mil anos. (746,4)[66:5.6]
Fanoving: Universo local vizinho a Nebadon. (360,1)[32:2.12]
Filho Material:
Finalitor: Membro do Corpo de Finalitores. Esse Corpo consiste primeiramente de seres fusionados com o Pai, e
inclui também Nativos de Havona e Mensageiros Solitários. Mortais ascendentes tomam parte desse Corpo quanto
ascendem ao sexto estágio de existência espiritual, tendo se tornado residente do Paraíso, e assim, completado seu
curso progressiva rumo divindade e a absonitidade. (345,1)[31:0.1]
Fonta: Primeiro ser humano do sexo feminino nascido, cuja expressão inicial de livre escolha e vontade humana
ocorreu quando ela tinha dez anos de idade, em 991.474 a.C. Fonta morreu durante um terremoto aos 42 anos de
idade (ver Andon). (711,1)[63:0.1]
Fortant: Filho Lanonandeque que por 1900 anos serviu na comissão de Lanaforge, o soberano Sistémico que
substituiu Lúcifer. Fortant serve agora em Jerusém como Diretor Efusionado. (512,7)[43:3.7]
Frandalanques: Seres da ordem dos Mestres Controladores Físicos que funcionam como referência para toda forma
de força-energia nos universos. (328,5)[29:4.29]
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G
Gadiah: Um jovem filisteu buscador da verdade que trabalhava em Joppa com quem Jesus, em 22-23 d.C., discutiu
a historia de Jonas e a baleia, e sobre o bem e o mal. (1428,1)[130:1.1]
Galantia: Superanjo ascendente que mantém a sede de Jerusem da Brilhante Estrela Vespertina, uma classe do
universo local de superanjos trazidos pelo filho criador e pelo Espírito Criativo (ver Gavália). (407,6)[37:2.6]
Ganid: Filho de 17 anos de idade de um rico viajante indiano com quem Jesus viajou ao redor do mediterrâneo, por
volta de 22-23 d.C. (Ver Gonod) (1422,6)[129:2.9]
Gavalia: Líder de primeira ordem das Brilhantes Estrelas Vespertinas quem, há mais de 1900 anos foi designado
para o ministério de ascensão mortal. O associado de Gavalia, Galantia, freqüentemente liderava a sede de sua classe
de superanjos do universo local (407,6)[37:2.6]
Glantônia: Sistema local vizinho, na constelação de Norlantiadek. (456,5)[41:2.1]
Godad: Eremita do século VI a.C. cujas instruções a respeito das tradições dos missionários de Melquisedeque
foram ignoradas por Gautama Siddharta Buddha. (1035,4)[94:7.4]
Godad: Rico viajante indiano e pai de Ganid, com quem Jesus viajou ao redor da bacia do mediterrâneo 22-23 d.C.
(ver Ganid) (1422,6)[129:2.9]
Gradiente: Peso de medida padrão em Jerusem o qual é equivalente a duzentos e oitenta gramas de vosso peso em
Urantia. (519,3)[46:1.2]
Grandfanda: Primeiro ascendente mortal a alcançar Havona. Ele foi peregrino de um planeta no super universo
número 1. (270,5)[24:6.7] *
Gravita: O nome dado à energia-matéria de constituição dual, que responde a gravidade linear, e que é a base dos
sistemas físicos dos superuniversos. (126,3) [11:8.7]

H
Hanavard: Filho Lanonandek primário que era geralmente servia ao alto conselho e atuava como presidente do
conselho executivo do sistema de Satânia. (512,8)[45:3.8]
Hap: Um dos 100 membros do séquito corporal de Caligastia (os 100 de Caligastia). Hap liderou o conselho da
universidade de religião revelada. (747,3)[66:5.13]
Havona: Universo central e divino, eterno, totalmente criado, e com famílias de planetas perfeitos, contendo um
bilhão de planetas dispostos em sete circuitos concêntricos contíguos e vizinhos ao Paraíso. (152,1)[14:0.14]
Henselon: Universo local vizinho a Nebadon. (360,1)[32:2.12]
Hesunanin: O primeiro nome de Onamonalonton (1008,5)[92:5.3]
Holdant: Filho lanonandek terciário que freqüentemente serve no Governo do sistema de Satânia como
administrador do sistema; controlador e encarregado de todos os espíritos internados no nível acima do nível mortal.
(512,5)[43:3.5]
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J
Jansad: Filho de Eveson, segundo filho nascido de Adão e Eva, que se tornou sucessor de Adão como líder das
tribos Adamitas. (849,6)[76:3.3]
Jaram: Estudante hitita de Melquisedeque que estendeu a Abraão o convite Melquisedeque de vir a Salém ouvir os
ensinamentos sobre a fé Monoteísta (1019,2)[93:5.5]
Jerusém: O mundo sede de Satânia, nosso sistema local. (174,5)[15:7.5] (localização)
Jerusemitas: Seres domiciliados em Jerusem. (511,6)[45:2.6]

K
Katro: Líder da família com a qual viveu Melquisedeque por mais de 30 anos. (1016)[93:3.5]
Kenan: Tataraneto de Adão e Eva; neto de Seth, primeiro filho nascido de Adão e Eva no segundo jardim do Éden
quem, como membro fundador do sacerdócio Setita, instituiu um serviço de missionários estrangeiros em outras
tribos na área da mesopotâmia, há aproximadamente 35.000 anos a.C. (849,7)[76:3.4]
Kope Dagh: Região montanhosa no extremo mediterrâneo do mar Cáspio, onde uma grande civilização Adamita
floresceu por 7.000 anos desde os tempos de Adanson e Ratta. (862,4)[77:5.10]

L
Lanaforge: Filho Lanonandeque primário que sucedeu Lúcifer como Soberano Sistémico (511,2) [45:2.2]
Lanonandeque: Terceira ordem de Filhos do Universo Local, trazidos à vida pelo Filho Criador e pelo Espírito
Criativo. O complemento inicial de doze milhões de Lanonandeques, após sua passagem pela universidade
Melquisedeque, onde são divididos entre ordens primárias, secundárias e terciárias. Lanonandeques primários
geralmente servem como Soberanos Sistémicos; Lanonandeques secundários geralmente servem como Príncipes
Planetários; Lanonandeques terciários são geralmente assistentes ou subordinados (392,1)[35:8.1]
Laotta: Mulher nodita, encarregada das escolas do oeste do Jardim do Éden, com quem Adão escolheu
emparceirar-se após Eva haver caído em falta em sua missão planetária (ver Serapatátia). (843,4)[75:5.2]
Loyalatia: O serafim que avisou o profeta humano para não adorar aos anjos, que eles são simples servos próximos
a raça mortal humana na adoração a Deus. (419,5)[38:2.5]
Lut: Um dos 100 membros do séqüito corporal de Caligastia. Lut liderou a guarda da comissão pela saúde e vida.
(747,7)[66:5.17]
Lutentia: Rebelde e subseqüentemente deposto Soberano Sistêmico de Palonia, local onde Micael se estabeleceu em
sua segunda experiência de efusão, como um filho Lanonandek. (1311,1)[119:2.2]

M
Majeston: O 50º Espírito Reflexivo. De origem na divina Trindade, ele foi criado pelo Ser Supremo em combinação
com o Absoluto da Deidade. Chefe da reflectividade no Grande Universo com sede no Paraíso. (199,5)[17:2.1]
Magistral (Filho): ver Avonal
Malavatia: Primeiro nome do Filho Melquisedeque que foi um dos autores dos documentos de Urantia (496,2)
Malvorian: A primeira das ordens de Guias dos Graduados; é o ser que se cumprimentou e se apresentou como guia
para o primeiro mortal ascendente, Grandfanda, quando este alcançou o circuito externo de Havona. (270,4)[24:6.6]
Manotia: O nome de um serafim supremo de Nebadon, criado pelo Espírito Criativo, que ascendeu à posição do
chefe do associado do serafim em Urantia. O serafim associou com um filho de Melquisedeque no trabalho de
preparar o Escrito 39, "As Hostes Seráficas."(426,2)[39:0.2]
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Manovandet: O primeiro nome de um filho Melquisedeque que foi integrado ao grupo de contacto de Urântia após a
rebelião e que foi o autor do Escrito 53, "A Rebelião de Lúcifer." (612,2)
Mansant: Um professor mortal grande durante a idade posterior ao Príncipe Planetário em Urantia que ensinou a
veneração "da grande Luz." Mansant serve agora no conselho consultivo de Urantia como um dos vinte e quatro
conselheiros. (513,2)[45:4.1]
Mansonia: O nome dado a cada um dos sete satélites que orbitam o mundo número um dos 56 mundos que
circundam Jerusem, a esfera sede de Satânia. Estes sete satélites, Mansonia número um, dois, etc…, são os mundos
de mansão devotados à cultura transicional de mortais ascendentes. Consulta também à experiência ou à carreira do
mundo de mansão. (530,1)[47:0.1]
Mansurotia: Um filho terciário que serviu no governo do sistema de Satánia como primeiramente soberano
assistente a Lanaforge, o Soberano Sistémico Lanonandeque; Mansurotia senta-se no conselho executivo de Jerusem,
o corpo consultivo supremo de Satánia.(512,3)[45:3.3]
Mantutia: O primeiro nome do filho Melquisedeque que dirigiu as doze personalidades de Nebadon que foram o
autor daqueles papéis a respeito do universo local e da historia de Urântia. (648,6)[56:10.23]
Maquiventa: O primeiro nome do filho Melquisedeque que encarnou em Urantia durante os tempos de Abraão, há
aproximadamente 2.000 a.C. Também conhecido como "O Sábio de Salém" (ver Melquisedeque). (1014,1)[93:0.1]
Mardus: O líder dos cínicos de Roma que, nas interações com Jesus em meados de 22-23 d.D., aprendeu sobre o
bem e o mal. (1457,4)[132:2.1]
Medianos: Criaturas que aparecem na maioria dos mundos habitados, e sempre em mundos decimais da
vida-experiência tais como Urantia. Existem no reino "a meio termo" entre o ser humano e o anjo e aparecem em
dois tipos, 1) os Medianos Primários, que, em Urantia, são produzidos pelos membros do séqüito corporal do
Príncipe Planetário; 2) Medianos secundários, que, em Urantia, foram produzidos pelas dezesseis crianças invisíveis
de Adamson e Ratta. Medianos são os habitantes permanentes de um mundo até serem liberados para a experiência
de ascendência durante os tempos da luz e da vida. (424,1)[38:9.1]
Mek: Um dos 100 membros da equipe corporal de Caligastia (veja Ang). Mek dirige o conselho planetário na arte e
da ciência. (748,3)[66:5.22]
Melquisedeque: A primeira das quatro ordens de filhos descendente designados como os filhos de Deus dos
universos Locais, criados pelo Filho Criador e Espírito Criativo com colaboração com o Pai Melquisedeque nos
primórdios da povoação do universo local de Nebadon. O pai Melquisedeque foi criado pela união o Filho Criador e
o Espírito do Criativo. Estes filhos, que numeram mais de dez milhões no universo local, são auto-governantes e são
devotados primeiramente a instrução e treino experimental. (384,1)[35:0.1]
Mensageiros Por Gravidade: *
Mensageiros Registadores: *
Mensageiros Solitários: *
MICHAEL O nosso Filho Criador é a personificação do conceito original de número 611 121, na identidade
infinita, com origem simultânea no Pai Universal e no Filho Eterno. Michael de Nébadon é "Filho único", é aquele
que personaliza o 611.121o conceito universal de divindade e infinitude. A sua sede central está na mansão tríplice
de luz, em Sálvington. E tal morada encontra-se ordenada assim porque Michael experienciou a vida em todas as três
fases de existência da criatura inteligente: a espiritual, a moroncial e a material. Por causa do nome associado à sua
auto-outorga sétima e final, em Urântia, algumas vezes ele é chamado de Cristo Michael.
Midsonitos: Mundos em que os Melquisedeques funcionam como portadores da vida. (400,5)[36:4.1]
Midsonitario: O progênie da união entre um Melquisedeque e uma filha material. (400,5)[36:4.1]
Monmatia: O nome universal para o sistema solar de Urantia que foi criado ha quatro bilhões anos (vê Angona).
(655,6)[57:5.1]
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Monota: A energia não espiritual viva do Paraíso. (471,2)[42:2.18]
Morôncia: Essa fase da realidade do universo que intervem e que constrói uma ponte sobre o "golfo" entre os reinos
materiais e espirituais do universo. Este reino da progressão e da experiência de moroncia ocorre no universo local e
varia das esferas de transição que orbitam Jerusem ao redor de Salvington. Morontia consta realidade material,
mental, e às realidades espirituais, e à alma. (541,1)[48:0.1]
Após a sobrevivencia da personalidade (morte física) esta é personificada num corpo Moroncial, existindo apartir
desse instante como uma inteligência Moroncial - etapa posterior a Inteligência Física.
Mota: Sabedoria de nível moroncial da realidade. O mecanismo mental para a compreensão de significados
cósmicos e do interelacionamento do universo. (556,1)[48:7.1]

N
Nabotad: Um dos professores e dos missionários de Salém. O líder da escola de missionários de Salém em Kish,
cujo fracasso na tentativa de uma reforma contra práticas de prostituição no templo, conduziu à derrota dos ensinos
de Melquisedeque na Mesopotâmia. (1043,1)[95:1.6]
Nabon: Um judeu-grego e um líder do culto do mistério de Mithraic em Roma que teve muitas conferências com
Jesus, durante a última excursão ao redor do mediterrâneo. Ficou muito impressionado com uma discussão da
verdade e da fé. (1459,1)[132:3.1]
Nambia: O primeiro Portador de Vida encarregado a Nebadon, que serve com Gabriel e o pai Melquisedeque como
o diretor desta ordem de afilhamento do universo local. (396,3)[36:1.2]
Nativo de Havona: *
Nebadon: O nome de nosso universo local, que é governado por nosso Filho Criador, Miguel, junto com seu do
Espírito Criativo Materno Adjunto. Salvington é a esfera sede. (1,5)[0:0.5]
Nod: Um dos 100 do séqüito corporal de Caligastia. Nod dirige a comissão da indústria e do comércio, e se tornou
líder dos 60 membros da equipe de Caligastia que juntaram a rebelião. (747,1)[66:5.11]
Noditas: Descendentes dos membros rebeldes do séqüito corporal de Caligastia que derivaram seu nome de seu
líder, Nod. (821,4)[73:1.1]
Nog: Falso deus remanescente das últimas raças Sangik a ocupar Dalamantia nos tempos da inundação que emergiu
a cidade 162 anos apos a rebelião planetária. (759,3)[67:5.5] 73
Norlatiadeque: A constelação a que Urantia pertence. As constelações representam as 100 divisões preliminares de
universos locais e ligam os sistemas à administração local do universo. (485,1)[43:0.1]

O
Omniafim: A quarta classe dos Espíritos Ministrantes do Grande Universo; criados pelo Espírito Infinito em
conjunto com os Sete Executivos Supremos, e quem servem com os empregados e os mensageiros exclusivos dos
Executivos Supremos. (285,2)[26:1.1]
Onagar: O grande líder das tribos Andônicas que ensinou a adoração à "Aquele que dá a respiração aos homens e
aos animais" aproximadamente dez mil anos após Andon e Fonta. Onagar serve atualmente no conselho consultivo
de Urantia como um dos vinte e quatro conselheiros. (715,1)[63:5.1]
Onamonalonton: O líder e o distribuidor espiritual da raça vermelha que ensinou sobre "O Grande Espírito", 65.000
anos atrás, nas florestas de sequóia, na Califórnia. (723,6)[64:6.7] (70)
Orlandof: Um professor da raça azul que, 500 anos após a queda de Caligastia, conduziu a suas tribos de volta à
adoração ao "Chefe Supremo". Orlandof serve atualmente no conselho consultivo de Urantia como um dos vinte e
quatro conselheiros. (725,4)[64:6.23]
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Orvonon: Líder e um grande professor da raça azul que ensinou a adoração ao "Deus dos deuses" e que serve
atualmente o conselho consultivo de Urantia. (725,7)[64:6.26]
Orvonton: O sétimo dos sete super universos que, conjuntamente com o sistema do Paraíso/Havona, compreendem
o grande universo do tempo e do espaço. Orvonton é dividido em 10 setores maiores, cada um deles é dividido em
100 setores menores. Cada setor menor contém 1.000 universos locais, cada um é compreendido de 100
constelações. Cada constelação é compreendida de 100 sistemas locais, cada sistema local é compreendido de um
potencial de 1.000 mundos habitados. Urantia é o 606 dos 619 mundos atualmente habitados no sistema de Satânia.
(167,3)[15:3.1]

P
Palónia: Sistema no qual Miguel fez sua segunda efusão, como filho Lanonandek primário servindo como Soberano
Sistêmico. (1311,4)[119:2.5]
Panoptia: O único mundo entre os 38 planetas atingidos pela rebelião no sistema de Satânia cujo o povo recusou-se
a unir-se a seu príncipe planetário e aliar-se com o Lúcifer em sua rebelião (veja Ellanora). (607,2)[53:7.1]
Porogia: Um sistema local vizinho à constelação de Norlatiadek. (456,5)[41:2.1]
Porshunta: Líder e mentor da raça alaranjada que ministrou de suas matrizes em Armageddon aproximadamente
300.000 anos atrás. Porshunta serve hoje no conselho consultivo de Urantia como um dos vinte e quatro
conselheiros. (724,2)[64:6.12]
Portadores da Vida:.... Função
Portalon: Universo local vizinho de Nebadon. (360,1)[32:2.12]
Príncipe Planetário: ver Caligástia

R
Rantowac: Homem sábio da raça vermelha, que foi o primeiro humano a alcançar o terceiro nível de
desenvolvimento mental, e assim, receber uma guarda seráfica pessoal.. (1242,5)[113:2.2]
Rantulia: Sistema local vizinho, na constelação de Norlatiadek (456,5)[41:2.1]
Ratta: Uma descendente de pura linhagem do séqüito corporal de Caligastia que casou com Adamson, durante os
tempos do segundo jardim em aproximadamente 33.000 a.C. Junto tiveram uma família de sessenta e sete crianças e
foram os avós da ordem secundária dos medianos. (861,1)[77:5.1]
Remona: Mulher de Caim, uma sua prima afastada – doc.76
Rodan: Filósofo grego de Alexandria cuja discussão com Natanael e Tomé permitiram-no se tornar um crente e um
professor do evangelho do reino. (1772,1)[160:0.1]

S
Sadib: Filho Lanonandek terciário que serviu no governo do sistema de Satânia como segundo assistente soberano
de Lanaforge, o Soberano Sistêmico.(512,4)[45:3.4]
Salsatia: Uma das ordens mais elevadas do espírito na família do Espírito Infinito, Salsatia serve como o diretor do
censo de Nebadon com as sedes em Salvington e registra a existência marcada (o nascimento e a morte) de todas as
criaturas de vontade no universo local (veja Usatia). (413,7)[37:8.4]
Salvington: A esfera sede do universo local de Nebadon, lar pessoal do filho do criador, do Michael, e do Espírito
Criativo (veja Nebadon; Orvonton). (358,5)[32:2.3]<![endif]>
Sandmatia: Sistema local vizinho, na constelação de Norlatiadek. (456,5)[41:2.1]
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Sangique: A família dos badonitas, descendentes de Andon e de Fonta, dos quais os antepassados das seis raças
coloridas de Urantia descenderam, há aproximadamente 498.000 a.C. (722,6)[64:6.1]
Sanobim: A menor ordem dos anjos, criados pelo Espírito Criativo Materno, que servem em união funcional com os
querubins em trabalhos espirituais rotineiros e em ajuda a ministérios seráficos. (422,1)[38:7.1]
Sansa: A filha de Adão e de Laotta. Foi criada por Adão e Eva pois Laotta morreu no parto. Mais tarde Sansa
casou-se com Sargan. (847.2)
Sanselon: Universo Local vizinho a Nebadon (360,1)[32:2.12]
Sargan: Chefe da raça azul do norte, e marido de Sansa. (847,2)[76:0.2]
Satánia: O sistema administrativo de 619 planetas habitádos (dos possíveis 1000) do qual Urântia pertence; um dos
10.000 sistemas existentes em Nebadon. Jerusém é a esfera sede de Satánia (veja Orvonton). (359,6)[32:2.9]
Sato: Um Andita de descendência direta de Adamson e de Ratta que, em aproximadamente 10.000 a.C. conduziu um
grupo de seu povo da Mesopotâmia à Grécia. Ao se estabelecer lá, estes Anditas transformaram-se nos progenitores
dos povos gregos. (895,3)[80:7.3]
Seconafim: Os anjos ministrantes dos superuniversos; filhos dos Espíritos Reflexivos assinalados a sede de cada um
dos superuniversos. Devido a sua origem, estes anjos evidenciam a reflectividade como uma parte inerente de suas
naturezas, e assim fazendo confirmam a realidade da presença universal da mente infinita do Ator Conjunto. Os
seconafins são também personalidades retentivas, agindo como registros vivos de todo valor espiritual verdadeiro em
seus domínios. (307,3)[28:3.1]
Secoráfico: Pertencente à ordem Seconafim e a suas atividades (veja Seconafim). (307,3)[28:3.1]
Sector Menor:
Sector Maior:
Segregata: Energia pura da resposta ao estado da pré gravidade da força cósmica.(126,1)[11:8.5]<![endif]>
Serapatatia: O líder nodita descendente do séqüito corporal de Caligastia manipulado para atraiçoar Eva, resultando
na falha da missão Adâmica. (veja Cano; Laotta). (840,3)[75:2.1]<![endif]>
Serafim: *
Serafington: Uma das sete esferas sagradas da vida do Pai que orbitam o circuito mais interno em torno do Paraíso.
É a esfera lar das vastas hostes de Seres criados pelo Filho Eterno e pelo Espírito Infinito, assim como a esfera de
destino de todas as ordens de hostes angélicas. (146,8)[13:1.19]
Servital: Uma ordem de criaturas do universo central de Havona, de origem na colaboração dos Sete Espíritos
Mestres e dos Sete Diretores Supremos do Poder, cujo serviço ao ministério dos mortais ascendentes nos
superuniversos os qualifica para a translação como Guias Graduados que cumprimentam e guiam criaturas
ascendentes no regime experiencial de Havona. Conhecidos também como Servitais de Havona. (273,3)[25:1.1]
Sete: O filho o mais velho de Adão e Eva concebido no segundo jardim, Sete fundou o sacerdócio Setita cujo
ministério incluiu a religião, a instrução, e a saúde. (849,7)[76:3.4]
Shabattum: O sétimo dia da semana. Sua origem como um dia de honra começou com o Adamitas, e durante umas
épocas mais atrasadas na Mesopotâmia sua observância tornou-se maciçamente cultuada, com tabus e rituais.
(1042,3)[95:1.2]<![endif]>
Singlangton: Líder e um grande professor da raça amarela que foi o primeiro dos homens amarelos a ensinar a
adoração da "Verdade Única." Singlangton serve também atualmente no conselho consultivo de Urantia como um
dos vinte e quatro conselheiros. (724,4)[64:6.14]
Solitarington: Uma das sete esferas sagradas da vida do pai que orbitam o mais interno circuito em torno do Paraíso.
Solitarington é o lar das hostes de seres de origem na ação conjunta do Pai Universal e do Espírito Infinito, assim
como é a esfera-lar dos Mensageiros Solitários e de outras ordens superangélicas. (146,4)[13:1.15]
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Solónia: Chefe da quinta ordem dos anjos, ajudante planetário, durante a época de Adão e Eva e que proclamou o
falha de Eva e do plano divino e pediu o retorno dos receptores Melquisedeque a Urantia. Solonia, também foi
conhecido como a "voz do jardim,". Foi responsável pelos escritos 73-76. (583,4)[51:3.5]
Sonarington: Uma das sete esferas sagradas da vida do Pai que orbitam os mais internos circuitos em torno do
Paraíso. É o mundo de recepção da Pessoa do Filho e sede Paradisíaca dos filhos credenciados e descendentes
aprovados de Deus. (145,2)[13:1.7]
Sonta-an: Nome de Fonta usado por Andon, que significa "Amado pela Mãe". (711,3)[63:0.3]<![endif]>
Sonta-en: O nome de Andon usado por Fonta, que significa "Amado pelo Pai". (711,3)[63:0.3]
Sontad: O primeiro de 19 crianças geradas por Andon e Fonta. Ajudado por sua irmã mais velha, assumiu a
liderança do clã familiar quando seus pais morreram. (713,1)[63:3.1]
Sortoria: Sistema local vizinho, na constelação de Norlatiadek. (456,5)[41:2.1]<![endif]>
Spiritington: Uma das sete esferas sagradas de vida do Pai que orbitam o mais interno circuito em torno do Paraíso.
Este é o lar Paradisíaco dos seres elevados que representam exclusivamente o Espírito Infinito. (145,4)[13:1.9]
Spironga: Espírito descendente da Brilhante Estrela Matutina Gabriel e do Pai Melquisedeque, estes seres de origem
dupla são uma ordem estacionária nativa de Espíritos Auxiliadores do universo local. (331,2)[30:1.6]
Splandon: O nome do setor principal do superuniverso de Orvonton a que nosso universo local, Nebadon, pertence.
Sua esfera capital é chamada Umajor Quinta (ver Orvonton). (174,9)[15:7.9]
Spornagia: Uma ordem de criaturas animais responsáveis pelo cuidado e o cultivo das paisagens dos mundos das
matrizes no universo local. São as únicas criaturas a experimentar o reencarnação atual. (527,6)[46:7.2]
Sudna: Um Servidor de Havona registrado como ser Abraçado pelo Pai e transladado à posição de Guia Graduado
(veja Servidor). (271,3)[24:7.4]
Superafico: Pertencente aos seres e às atividades da ordem mais elevada de Espíritos Ministrantes do universo
central, o supernafim. (286,6)[26:2.1]
Supernafim: A ordem mais elevada de Espíritos Ministrantes do universo central. Criado em três ordens, a
descendência preliminar do ator conjunto, secundária da origem nos sete espíritos mestres, e terciária na origem dos
Sete Espíritos dos Circuitos, estes seres ministram no Paraíso e em Havona. (286,6)[26:2.1]
Susatia: Seres de origem dupla e descendência estacionária do Filho Criador e do Espírito Criativo, cidadãos
permanentes de Salvington, que ajudam em sua administração, e estão associados com os cidadãos ascendentes do
universo local. (331,3)[30:1.7]

T
Tabamantia: Um agondonteiro finalista que sobreviveu a experiência da primeira rebelião acontecida nos universos
do tempo e do espaço. Tabamântia frequentemente servia como chefe dos directores universais responsáveis pelas
periódicas inspeções de toda modificação de vidas nos mundos do universo local de Nebadon. (565,6)[49:5.5] * *
Teherma: Comerciante persa de Amantus em 27 a.C. quem, apesar das confusas tentativas de Simão Pedro em
ensinar o evangelho, respondeu a Jesus e se entrou para o reino (1592,3)[141:6.1]
Tempo Padrão:
Tenskwatawa: Um professor da nação Indígena de Shawnee que em 1800 a.C. predisse exatamente um eclipse do
sol, contribuindo desse modo ao processo evolucionário de mudar conceitos xamânicos para conceitos ciêntíficos.
(988,5)[90:2.9]
Tertiafim: A segunda ordem de Espíritos Angelicais Ministrantes dos super universos que são Filhos do Espírito
Infinito. Um Tertiafim atua com os seres do Filho Criador até a Estrela Brilhante e A Estrela Matutina é
personalizada. Estes anjos elevados agem como ministros de ligação entre o Filho Criador e os Anciões dos dias.
(306,4)[28:1.1]
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Tiglat: O jovem a quem Jesus escolheu para acompanhá-lo e assistí-lo durante sua permanência no monte Hermon,
no ano de 25 d.C., quando Ele alcançou, o sétimo círculo de desenvolvimento mental, a consciência máxima de sua
natureza divina, o término da Rebelião de Lúcifer, e o oficial entronamento como Soberano do Universo Local.
(1492,8)[134:8.1]
Transcendentores: *
Tranosta: Sistema de energia transcendental operante em nível elevado do Paraíso em conexão com seres absonitos
(471,1)[42:2.17]
Triata: A energia funcional de Havona, de tríplice organização e que é responsável pela gravidade Linear.
(126,3)[11:8.7]
Triodidade: Uma de muitas relações no nível existencial Absoluto, não incluindo o Pai, o qual é diretamente
envolvido no aparecimento cósmico da Deidade experimentais Suprema, Absoluta e Ultima. (1151,1)[104:5.1]
Tut: Um dos 100 membros do séqüito corporal de Caligastia (ver Ang.). Tut liderou o ministério das revelações
tribais avançadas. (748,2)[66:5.21]

U
Ultimata: Sistema de energia revelado que responde a gravidade absoluta do Centro do Universo Mestre - O
Paraíso; mas não à gravidade linear (126,2)[11:8.6]
Ultimatão: Partícula energética, que é a unidade primária da existência material.
Um conjunto de 100 Ultimatões combinados formam um elétrão simples. Os ultimatões não respondem a gravidade
linear, mas estão sujeitos à gravidade do centro do Universo Mestre - o Paraíso. (472,1)[42:3.3]
U-Maior: A esfera arquitetónica a qual é a capital de Splandon, o sector maior do nosso superuniverso de Orvonton
o qual pertence Nebadon. O nome completo é U-maior a Quinta (ver Orvonton). (174,9)[15:7.9]
U-Menor: A esfera arquitetónica que é capital de Ensa, o sector menor de Orvonton ao qual nosso universo local,
Nebadon, pertence. O nome completo é U-menor a Terceira (ver Orvonton). (174,8)[15:7.8]
Univitátia: Uma ordem residencial de seres "não reprodutíveis", criados pelo Filho Criador e pelo Espírito Criativo,
que constitui a permanente população de ministros dos mundos sede das constelações. (414,9)[37:9.4]
Urântia: O nome pelo qual nosso planeta é conhecido nos universos (ver Orvonton). (1,1)[0:0.1]- O nome foi dado
quando o primeiro humano evoluiu ao ponto de ser considerado um ser de "vontade" (Andon). Nesta altura o planeta
Urantia foi registado nos circuitos universais de Nebadon, como o 606 de Satánia.
Usátia: Chefe dos Dicontroladores de Censo em Orvonton. Dicontroladores de Censo são seres elevados criados
pelo Espírito Infinito. Possuem registros sobre existência e morte de todas as criaturas volitivas no universo dos
universos (ver Salsátia). (267,3)[24:2.5]
Uversa: Mundo arquitetónico sede do sétimo superuniverso, Orvonton, do qual nosso universo local, Nebadon, é
uma parte. Os membros da comissão de revelação em Urântia provem de Uversa (Ver Orvonton). (1,5)[0:0.5]

V
Van: Um dos chamados "Cem de Caligastia" (ver Ang). Van liderou a suprema corte da cooperação racial e
coordenação tribal. Ele era um dos 40 membros dos 100 que não se aliou à rebelião, permanecendo leal ao governo
de Miguel. Van permaneceu no planeta, com a cooperação de Amadon, até a chegada de Adão e Eva, em um período
de aproximadamente 150.000 anos, durante os quais esses dois líderes foram sustentados por Melquisedeques e pela
árvore da vida.(757,4)[67:4.1]
Vanitas: Os descendentes de Van que eram por sua vez os ancestrais dos Assírios nas religiões setentrionais da
Mesopotâmia próxima ao lago Van e ao Monte Ararat.(860,4)[77:4.9]
Veluntia: Um dos maiores sóis em Orvonton. (460,3)[41:4.6]
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Vevona: Chefe, durante os tempos de Adão, das almas da paz, um corpo de ministros seráfico pertencentes à ordem
angélica dos auxiliadores planetários. Vevona era o anjo que anunciou o nascimento de Miguel como o humano
Jesus, e quem agora serve no corpo de residentes do governo geral. (437,4)[39:5.5]
Vicegerington: Um das sete esferas sagradas de vida do Pai, a qual orbita no circuito mais próximo do Paraíso. Esse
é o nome da esfera a qual seres que tiveram origem nas ações conjuntas do Pai e do FIlho. (145,6)[13:1.11]
Vilton: Um filho Lanonandec de terceira ordem que agora serve sob comando de Lanaforge como secretário do
ministro Lanonandec de Satânia. (512,1)[45:3.1]
Vorondadeque: A segunda ordem de Filhos de Deus do Universo Local, criados pelo Filho Criador e pelo Espírito
Criativo. Esses seres, que são em número de um milhão em Nebadon, são também conhecidos como "Pais de
Constelações", servem como líderes em governos de constelações nos universos locais além de outras funções no
universo local. Não são equivalentes a seus irmãos Melquisedeques no brilhantismo de sua versatilidade, mas são
ainda mais confiáveis e eficientes como governantes e administradores provisórios. (389,5)[35:5.1]
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