Maratona de Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade para
Manifestação da Imagem Verdadeira do Brasil
07/09/2017 – 24hrs
1. Canto Evocativo de Deus
Ó Deus-Pai, que dais vida a todos os seres viventes
abençoai-me com Vosso Espírito.
Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela Vida de Deus-Pai,
Que permeia os céus e a terra.
As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus-Pai,
que permeia os céus e a terra.
Ó Deus, que Vos manifestastes através da Seicho-No-Ie para indicar o
Caminho dos céus e da terra, protegei-me
2. Rogativa
Deus criador do universo, muito obrigado! Na ocasião em que comemoramos o 195º
(centésimo nonagésimo quinto) ano da Independência do Brasil, adeptos e líderes da
Seicho-No-Ie de todo Brasil, em sinal de gratidão, realizam a leitura da sutra sagrada
Chuva de Néctar da Verdade durante 24hrs ininterruptas. Neste momento através da
leitura desta sutra sagrada, o Deus criador do universo purifica a mente de todo povo
Brasileiro eliminando as vibrações destrutivas como a ira, o ódio, o rancor e a
intolerância, fazendo manifestar a paz e a harmonia que reinam no mundo de Deus,
trazendo sobre nossa amada pátria a Imagem Verdadeira em que Deus natureza e seres
humanos são originariamente unos. Agradecemos do fundo do coração a Deus, por
sempre fazer resplandecer Sua luz sobre a pátria Brasileira e todos os seus habitantes.
Com muito respeito, assim rogamos.
3. Leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade – 20’
4. Oração pela Manifestação da Imagem Verdadeira do Brasil – 10’
“Neste momento, flui do Mundo da Imagem Verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito
amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no
Mundo da Imagem Verdadeira. Deus, muito obrigado”.
5. Leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade – 20’
6. Oração pela Paz Mundial – 10’
“O infinito Amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual
de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da Terra e preenche o coração de
todas as pessoas com o espírito de Amor, Paz, Ordem e Convergência para o Centro.”.
7. Canto da Grande Harmonia
A harmoniosa Vida de Deus
ilumina o Universo, e no mundo reina a paz

