COMPARTILHANDO
A VISÃO
“ A melhor maneira de receber a bênção é com
alguém de uma outra raça, nacionalidade ou religião.
Isto contribui para a enorme tarefa de transcender
barreiras de raça, cultura, nacionalidade, etnia e
religião uma única família da humanidade.”
Dr. Hak Ja Han Moon,
Turnê Mundial para a Paz 2006.
“ Deus me disse para ficar junto com o Pai e a Mãe
Moon que eu seria abençoado. A bênção mais
inesperada veio. Eu me reconciliei com a minha
esposa e mãe dos nossos sete filhos! Nós estamos
muito felizes agora.”

“ É da família que doação e altruísmo
surgem, as mesmas qualidades que
levam a realização de todos os ideais: o
fim da pobreza, guerra, violência,
injustiça e destruição do meioambiente.”

Pastor T.L. Barrett, Igreja Family Life, Chicago
“Através dos esforços da Federação para a Paz
Universal, eu vim a amar judeus e cristãos como
meus irmãos e irmãs. Nós estamos trabalhando
juntos para trazer a paz.”

Dr. & Mrs. Sun Myung Moon,
Fundadores da UPF

Imam Haitham Bundakji
Associação Mulçumana da Região Orange na
California.

Federação para a Paz Universal

“Dentro de qualquer vida criada, pode haver
momentos transformadores e significantes. Muitas
vezes estes momentos são chamados rituais de
passagem. Muitas vezes um momento único na vida
de uma pessoa pode ser de um significado profundo e
duradouro. Da mesma maneira, o mundo inteiro está
entrando em uma era de paz. A esperança de todos os
tempos, de um mundo de paz unificado e pacífico
está para ser realizado. O dia de sua chegada depende
de nós.”
Rev. Dr. Chung Hwan Kwak,
Presidente da Federação para a Paz Universal, Inc.
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O COMPROMISSO
DA FIDELIDADE
Construindo uma cultura de paz é a forma
mais efetiva de prevenir conflitos, violência e
pobreza. A Federação para a Paz Universal
promove a construção da paz com base na
família. A cultura de paz cresce de
relacionamentos familiares saudáveis com base
no amor altruísta e verdadeiro, respeito mútuo,
interdependência e atitude de “viver pelo bem do
próximo”. Em outras palavras, a cultura do
coração é o fruto da cultura de paz.
A PLEDGE OF FIDELITY GR
Um juramento de fidelidade. Seguindo um
chamado de Deus para servir como os
Verdadeiros Pais da humanidade, o Rev. e Sra.
Sun Myung Moon ensinam que esposo e esposa
devem se amar fielmente para sempre, nunca se
machucarem ou abusarem um do outro e criarem
seus filhos para absterem-se de sexo antes do
casamento. Além disso, eles devem encorajar
todas as famílias a levantar estes ideais.

ALÉM DAS FRONTEIRAS

APOIO CRESCENDO

Atravessando Fronteiras. O Rev. e a Sra. Moon
tem viajado por 120 países ao redor do mundo
confirmando a santidade do casamento e
convidando as pessoas a participarem da Bênção
de Casamento para Paz mundial.
Os
Participantes destas celebrações conjuntas
declaram seu compromisso com a paz através das
fronteiras, incluindo as de origem nacional,
cultural, racial e religiosa enquanto assumem o
mais sagrado compromisso de suas vidas:
casamento e família.

Apoio Amplo. Essa ênfase na santidade do
casamento tem recebido amplo apoio. As
Bênçãos da Paz Mundiais, tipicamente incluem
invocações de líderes do Islamismo, Judaísmo,
Cristianismo e de outras religiões mundiais.

Líderes religiosos de todas as tradições oferecem
orações de bênção e paz a todos os participantes.

Dr. & Sra. Moon oficializam uma Bênção da Paz Mundial

Em anos recentes, entre os participantes da
Bênção para a Paz Mundial estão presentes
muitos casais inter-religiosos que estão
conectando as divisas de raça e religião e
jurando que eles e suas famílias trabalharão
em direção a paz.
Dr. Thomas Walsh, secretário geral da UPF,
levanta um brinde a paz na Bênção da Paz
Mundial em Buenos Aires, Argentina.

A Bênção da Paz Mundial está aberta às pessoas de todas
as crenças e antecedentes. Se você quiser participar, entre
em contato com o representante local da UPF.

Participantes fazem uma promessa solene
para o mundo inteiro ver que eles construirão
famílias de paz e permanecerão fiéis a esse
chamado. Prometem que eles e suas famílias
serão Embaixadores da Paz nos quais o
mundo, líderes religiosos e nacionais podem
se apoiar.
Construindo uma cultura do coração: A ONU
nomeou a primeira década do novo milênio a
Década Internacional para uma Cultura de Paz e
Não-Violência para Crianças do Mundo. Em
meio de ameaças contínuas a paz e a segurança,
nós precisamos de iniciativas nãogovernamentais que possam ajudar a construir
uma cultura de paz.

