10. Oração Parse pela Paz
Oramos a Deus para erradicar toda a
miséria do mundo: que a compreensão
triunfe sobre a ignorância, que a
generosidade triunfe sobre a indiferença,
que a confiança triunfe sobre o desprezo,
e que a verdade triunfe sobre a falsidade.

11. Oração Judaica pela Paz
Vamos subir a montanha do Senhor, para
que possamos trilhar os caminhos do
Mais Alto. Vamos forjar arados de nossas
espadas, e ganchos de poda com nossas
lanças. Uma nação não levantará a
espada contra outra nação – nem
aprenderão a guerra novamente. E
ninguém mais sentirá medo, pois isto
falou o Senhor das Hostes.
12. Oração Cristã pela Paz
Benditos são os que fazem a paz, pois
eles serão chamados Filhos de Deus. Pois
eu lhes digo: ouçam e amem os seus
inimigos, façam o bem aos que te
odeiam, abençoem aqueles que te
maldizem, orem pelos que te humilham.
Aos que lhes batem no rosto, ofereçam a
outra face, e aos que lhes tiram as
vestes, ofereçam também a capa. Dêem
aos que pedem, e aos que tomam seus
bens, não os peça de volta. E façam aos
outros aquilo que quiserem que os outros
façam a vocês.

Meditação Permanente da Paz
O dia tem 24 horas...será que você pode doar 15
minutos de seu dia , de sua semana ou do seu
mês pela paz ? Escolha seu horário de
meditação, diária, semanal ou mensal e entre na
rede dos irradiadores da PAZ.

Childcare Delight
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A PAZ É POSSÍVEL

A paz é possível e precisa de cada um de nós
para se manifestar. Precisamos primeiramente da
disposição para sermos pacíficos sempre,
vigilantes da paz, e posteriormente, praticando a
meditação , oração e silêncio pela paz,
irradiaremos paz ao nosso redor, dentro de nós,
e seremos a PAZ, nos tornaremos PAZ.

A proposta do Movimento Meditação Permanente
da Paz é conectar com pessoas espalhadas em
todo o mundo que se comprometam em realizar
uma vigília permanente da Paz. Você escolhe o
seu dia do mês ou da semana em que fará sua
meditação, oração ou mentalização para paz e
conecta com a rede de PAZ do nosso Movimento.
Entre em contato e receba grátis um
Cartão da Paz
pazpermanente@anjodeluz.com.br
www.curaplanetaria.com
Rua Pireneus 35
Pirenópolis- Goiás - Brasil
tel. 62 33312938

Meditação Permanente
da Paz Permanente

Sementes da Paz
As sementes de paz representam as
doze orações pela paz feitas em Assis,
Itália, no dia da Oração pela Paz
Mundial durante o Ano Internacional
da Paz das Nações Unidas, 1986. As
orações foram levadas aos Estados
Unidos e deixadas aos cuidados das
crianças da Life Experience School. A
distribuição das Sementes de Paz é
um projeto para servir o mundo. As
orações pertencem à humanidade.

1. Oração Hindu pela Paz
Ó Deus, leva-nos do irreal para o real. Ó Deus,
leva-nos da escuridão para a luz. Ó Deus, levanos da morte para a imortalidade.
Shanti, Shanti, Shanti a todos. Ó Senhor, Deus
Todo Poderoso, que haja paz nas regiões
celestiais. Que haja paz sobre a Terra. Que as
águas sejam apacentadoras. Que as ervas sejam
nutritivas, e que as árvores e plantas tragam paz
a todos. Que todos os seres benéficos tragamnos a paz. Que a Lei dos Vedas propague a paz
por todo o mundo. Que todas as coisas sejam
fonte de paz para nós. E que a Vossa paz possa
trazer a paz a todos, e a mim também.
2. Oração Budista pela Paz
Que todos os seres, de todos os lugares,
afligidos por sofrimentos do corpo e da mente
sejam logo libertados de suas enfermidades. Que
os temerosos deixem de ter medo e os
agrilhoados sejam libertos. Que o impotente
encontre força, e que os povos desejem a
amizade uns dos outros. Que aqueles que se
encontram no ermo sem caminhos e
amedrontados - as crianças, os velhos e os
desprotegidos – sejam guiados por entes
celestiais benéficos, e que rapidamente atinjam a
condição de Buda.

3. Oração Jainista pela Paz
A Paz e o Amor Universal são a essência do
Evangelho pregado por todos os Seres
Iluminados. O Senhor disse que a equanimidade
é o Dharma. Perdôo a todas as criaturas e que
todas as criaturas me perdoem. Por todos tenho
amizade e por nenhuma criatura inimizade. Saiba
que a violência é a causa raiz de todas as
misérias do mundo. A violência é de fato o nó
que aprisiona. “Não ofenda nenhum ser vivo”.
Este é o caminho eterno, perene e inalterável da
vida espiritual. Por mais poderosa que seja uma
arma, ela sempre pode ser sobrepujada por
outra; mas nenhuma arma pode ser superior à
não-violência e ao amor.

4. Oração Maometana pela Paz
Em nome de Allah, o benéfico, o misericordioso.
Graças ao Senhor do Universo que nos criou e
distribuiu em tribos e nações. Que possamos nos
conhecer, sem nos desprezarmos uns aos outros.
Se o inimigo se inclina para a paz, incline-se você
também para a paz, e confia em Deus, pois o
Senhor é aquele que ouve e conhece todas as
coisas. E entre os servos de Deus, Cheios de
Graça são aqueles que andam sobre a Terra em
humildade, e quando nos dirigimos a eles
dizemos “PAZ”.
5.Oração Sikh pela Paz
“Deus nos julga segundo nossas ações, não de
acordo com o traje que nos cobre: a verdade está
acima de tudo, mas ainda mais alto está o viver
em verdade. Saibam que atingimos a Deus
quando amamos, e a única vitória que perdura é
aquela que não deixa nenhum derrotado.”

6. Oração Bahai’ pela Paz
Seja generoso na prosperidade e grato na
adversidade. Seja justo ao julgar e comedido
ao falar. Seja uma luz para aqueles que
caminham na escuridão, e um lar para o
forasteiro. Seja os olhos para o cego e um
guia para os errantes. Seja um sopro de vida
para o corpo da humanidade, orvalho para o
solo do coração dos homens, e seja a fruta da
árvore da humildade.
7. Oração Shintoísta pela Paz
Embora as pessoas que vivem do outro lado
do oceano que nos rodeia, eu creio, sejam
todas nossos irmãos e irmãs, porque há
sempre tribulação neste mundo? Porque os
ventos e as ondas se levantam no oceano que
nos circunda? Desejo de todo coração que o
vento logo leve embora todas as nuvens que
pairam sobre os picos das montanhas.
8. Oração dos Nativos Africanos pela Paz
Deus Todo Poderoso, Grande Polegar que ata
todos os nós, Trovão que ruge e parte as
grandes árvores; Senhor que tudo vê lá de
cima, que vê até as pegadas do antílope nas
rochas aqui na Terra, Vós sois aquele que não
hesita em responder a nosso chamado. Vós
sois a pedra angular da Paz.
9. Oração dos Nativos Americanos pela
Paz
Ó Grande Espírito de nossos Ancestrais, elevo
meu cachimbo a Ti. Aos teus mensageiros, os
quatro ventos, e à Mãe Terra, que alimenta
seus filhos. Dê-nos a sabedoria para ensinar
nossos filhos a amarem, respeitarem e serem
gentis uns com os outros, para que possam
crescer com idéias de paz. Que possamos
aprender a partilhar as coisas boas que nos
ofereces aqui na Terra.

