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FAMÍLIA IDEAL DE DEUS 
E O REINO DO MUNDO IDEAL PACÍFICO – I 

 
Mensagem da Paz nº 1 

 

O Rev. Dr. Sun Myung Moon proferiu este discurso na ocasião da fundação da Federação para 

a Paz Universal em 12 de setembro de 2005. Ele também foi proferido na turnê mundial de 

discursos inaugurais da FPU para 10 nações e nas reuniões para o Retorno da Terra Natal para 

Deus, realizadas em 180 nações em 2006. 
 
Distintos líderes mundiais, Embaixadores para a Paz e membros das famílias abençoadas que 
vieram de todas as partes do mundo na esperança de trazer a realização da paz mundial e edificar 
a pátria ideal no céu e na terra: 
 
Eu gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a todos vocês por se juntarem no meio de 
suas agendas ocupadas para tomarem parte nesta reunião para expandir e elevar para um nível 
global o Partido da Família para a Paz e Unidade Universal, para que ele possa renascer como a 
Casa Cheon Il Guk para a Paz e Unificação; para tornar a Federação para a Paz Universal uma 
organização modelo tipo ONU; e, para tornar o Cheon Il Guk o reino do mundo ideal pacífico 
através de esforços coordenados de todas as nações do mundo. 
 
Senhoras e senhores, enquanto começamos o século XXI, descobrimos a nós mesmos em um 
ponto de transformação histórica. Estamos em um ponto de decisão. A paz mundial duradoura 
pode ocorrer, ou estamos condenados a repetir a história escura e opressiva de guerra e conflito? 
 
O século XX foi um período de incessantes lutas, incluindo aquelas de países colonizados para 
obter sua independência, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Guerra da Coreia e a Guerra 
Fria. 
 
Vivendo através desta era, eu dediquei minha vida inteiramente à realização do Reino de Deus, o 
reino do mundo ideal pacífico. Eu tenho sempre orado sinceramente que a Organização das 
Nações Unidas, fundada após a Segunda Guerra Mundial, pudesse ser uma instituição para a paz, 
e que ela exaltasse a vontade de Deus para a realização da paz mundial eterna. 
 
A Organização das Nações Unidas tem realmente feito importantes contribuições para a paz. Não 
obstante, na época de seu sexagésimo aniversário em 2005, havia um amplo consenso, tanto 
dentro como fora da organização, que a ONU ainda precisava descobrir a forma para cumprir 
seus propósitos fundadores. O número de estados membros se aproxima de duzentos, mas os 
escritórios destes estados fazem pouco mais do que representar e até mesmo insistir em seus 
próprios interesses. Eles parecem inerentemente incapazes de resolver conflitos e alcançar a paz. 
 
Por estas razões, eu gostaria de mais uma vez declarar hoje diante de toda a humanidade a 
mensagem que proferi em toda a turnê inaugural da Federação para a Paz Universal, lançada no 
dia 12 de setembro do ano passado em Nova York, a qual me levou para 120 nações ao redor do 
mundo. Seu título é “A Família Ideal de Deus e o Reino do Mundo Ideal Pacífico.” 
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A missão da Federação para a Paz Universal é renovar a Organização das Nações Unidas 
existente, uma ONU “tipo Caim,” e prover um novo nível de liderança como uma ONU “tipo 
Abel.” Ela unirá céu e terra e formará o reino do mundo ideal pacífico. 
 
Esta mensagem deve ser gravada nos corações da humanidade. Esta é uma bênção especial do 
Céu nesta era após a vinda do céu. Ela também é uma advertência para que a levemos ao coração 
e a coloquemos em ação. 
 
Família Ideal de Deus 

 
Respeitados líderes mundiais, qual vocês acham que é o propósito definitivo de Deus para criar 
os seres humanos? Colocado de forma simples, é para experimentar alegria através do 
relacionamento com famílias ideais preenchidas com amor verdadeiro. 
 
Como se parece uma família ideal? Primeiramente, cada pessoa na família é um soberano do 
amor verdadeiro. 
 
Quando Deus primeiramente criou os seres humanos, Ele fez Adão representando todos os 
homens, e Eva representando todas as mulheres, com a intenção de que eles se tornassem 
soberanos do amor verdadeiro. A forma mais rápida para eles cultivarem um caráter de amor 
verdadeiro era assegurar um relacionamento pai e filho com Deus, onde eles poderiam viver 
atendendo a Deus como seu Pai. Eles deveriam ter seguido o caminho de viver como uma única 
família com Deus. 
 
Eu convido vocês a entrarem em um estado transcendente de oração e perguntarem para Deus: 
“Qual é o centro do universo?” A resposta que vocês ouvirão indubitavelmente será: “o 
relacionamento pai e filho.” Nada é mais importante ou mais precioso do que o relacionamento 
entre pai e filho. Isto é porque ele define o relacionamento fundamental entre o Deus Criador e 
os seres humanos. Então, o que define o relacionamento pai e filho? Três coisas: amor, vida e 
linhagem. 
 
A primeira coisa é amor. Podemos amar com amor verdadeiro porque Deus, nosso Verdadeiro 
Pai, primeiramente nos amou com amor verdadeiro. Deus criou os seres humanos a partir de Seu 
amor absoluto, para serem Seus parceiros no amor. Este relacionamento forma um eixo de amor, 
ligando Deus, o Pai, com os seres humanos como Seus filhos e filhas. 
 
Pode haver alguma coisa mais elevada ou mais preciosa do que ser um filho ou uma filha de 
Deus? Se algo fosse mais elevado, então seguramente os seres humanos aspirariam alcançá-lo. 
Mas não há nada mais eleavado. Vocês acham que quando o Deus onisciente e onipotente criou 
Adão e Eva, ele secretamente reservou a posição mais elevada para Si mesmo, e fez Adão e Eva 
para serem apenas o segundo melhor? Não podemos imaginar que Deus faria isso para Seus 
filhos, para Seus parceiros que compartilham amor absoluto com Ele. Como nossos Verdadeiros 
Pais, Deus investiu a Si mesmo 100 por cento na criação dos seres humanos e nos dotou com o 
direito de igualdade com Ele, para participarmos em Sua obra como iguais, para vivermos com 
Ele, e herdarmos a partir Dele. Deus concedeu aos seres humanos todos os Seus atributos. 
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Embora Deus seja o ser absoluto, Ele não pode ser feliz sozinho. Adjetivos tais como “bom” e 
“feliz” não podem se aplicar a qualquer ser que vive em isolamento. Eles se aplicam somente 
onde há um relacionamento mútuo dinâmico. Imaginem uma cantora profissional que se 
encontra em uma ilha despovoada. Ela pode cantar no máximo de sua voz, mas sem ninguém 
para ouvi-la, isto traria felicidade a ela? Da mesma forma, até mesmo o Deus autoexistente 
necessita absolutamente um parceiro com quem possa compartilhar amor a fim de experimentar 
alegria e ser feliz. 
 
A próxima coisa é vida. Como deveríamos viver para nos tornarmos parceiros de Deus e 
retornarmos alegria para Ele? Em outras palavras, como deveríamos viver para nos tornarmos 
filhos de Deus, pessoas a quem Deus se deleita em chamar “Meu filho,” ou “Minha filha,” 
porque Ele vê em nós uma divindade igual à Dele mesmo? Como podemos nos tornar parceiros 
de Deus na conclusão da obra da Criação, parceiros que herdarão toda a criação? Esta é minha 
pergunta: Devemos emular o ideal que Deus estabeleceu no início de Suas ações criativas. No 
início da criação, Deus agia baseado no princípio de viver pelo benefício dos outros. Em outras 
palavras, Tudo o que Ele fez era para o benefício de Suas criações, a quem Ele esperava que se 
desenvolvessem em Seus parceiros de amor verdadeiro. A prática de amor verdadeiro é o núcleo 
da atividade criativa de Deus. 
 
Portanto, para nos tornarmos filhos de Deus, nossa primeira responsabilidade é nos 
assemelharmos a Ele. Precisamos encarnar o amor verdadeiro. A maneira para encarnar o amor 
verdadeiro começa com o viver como um filho dedicado, então como um patriota, um santo, e 
finalmente um filho ou filha divino de Deus. Nesse estágio podemos experimentar as emoções 
mais íntimas do coração de Deus e resolver a aflição que Ele tem experimentado por dezenas de 
milhares de anos desde a Queda de Adão e Eva. Deus é Todo-Poderoso. Não foi devido a 
qualquer falta ou ausência de capacidade que Ele esteve aprisionado em grande dor e esteve 
suportando imenso sofrimento por trás das cenas da história. Ao invés, há providências no 
Princípio de Restauração, as quais Ele não tinha liberdade para descumprir, que exigiam que Ele 
esperasse com paciência até que as posições de Adão e Eva perdidas na Queda humana, fossem 
recuperadas através do surgimento do “Segundo Adão” aperfeiçoado. Embora Deus seja Todo-
Poderoso, Ele não colocará de lado as leis e princípios eternos que Ele mesmo estabeleceu. 
 
A Importância da Linhagem 
 
Vocês sabem o que feriu mais o coração de Deus, causando a Ele a maior dor ao longo da 
história desde a Queda de Adão e Eva? Deus perdeu Sua linhagem. E com a perda de Sua 
linhagem, Ele perdeu Seu direito de soberania. 
 
Permitam-me falar sobre linhagem por um momento. Linhagem é mais importante do que vida e 
mais importante do que amor. Vida e amor se juntam para criar a linhagem. Linhagem não pode 
ser estabelecida se a vida ou o amor estão ausentes. Portanto, entre as três qualidades que 
definem o relacionamento pai e filho—amor, vida e linhagem—linhagem é o fruto. A linhagem 
de Deus contém a semente de amor verdadeiro. A linhagem de Deus provê o contexto e o 
ambiente para uma vida verdadeira. Assim, para nos tornarmos as pessoas ideais desejadas por 
Deus, isto é, pessoas de caráter ideal para criar famílias ideais, primeiramente precisamos estar 
ligados à Sua linhagem.  
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Para dar um passo adiante, somente quando estamos ligados à linhagem de Deus é possível criar 
a terra natal de Deus, a nação ideal. Somente quando estamos ligados à linhagem de Deus é 
possível estabelecer o reino do mundo ideal pacífico. Por favor, gravem a importância da 
linhagem em seus corações. 
 
Eu não posso enfatizar isto suficientemente. 
 
Sem linhagem, nem vida e nem amor podem durar para sempre. Vocês se esforçam para 
estabelecer uma boa condição, mas ela permanecerá somente através de sua linhagem. Linhagem 
é a ponte que permite o espírito dos pais continuar através das gerações subsequentes. Em outras 
palavras, linhagem é a primeira e definitiva condição necessária para os pais colherem os frutos 
de seu amor, os frutos de sua vida e os frutos de sua alegria. Precisamos saber isto com certeza. 
 
Contudo, quando Adão e Eva caíram, esta linhagem, mais preciosa do que a vida, foi perdida. Os 
frutos da vida verdadeira e do amor verdadeiro nunca amadureceram. Eles se tornaram os frutos 
de Satanás, ausentes de qualquer relacionamento com o Céu. A partir deles descendem os seis 
bilhões de pessoas que habitam agora a terra. 
 
Deus pretendia que as sementes que Ele plantou na primavera do Jardim do Éden crescessem 
para se transformar um uma colheita abundante que Ele poderia colher no outono. O ideal de 
criação de Deus era elevar Adão e Eva, Seu filho e Sua filha, ao ponto onde eles desabrochariam 
em amor verdadeiro, floresceriam com vida verdadeira e dariam frutos em uma linhagem 
verdadeira. Deus desejava reunir os soberanos—e famílias—de vida eterna, amor eterno e 
linhagem eterna, e tornar realidade Seu reino do mundo ideal pacífico como a terra natal deles. 
 
Sofrimento de Deus em Busca dos Verdadeiros Pais 

 
Entretanto, ao invés disso, foi o amor falso, a vida falsa e a linhagem falsa que infestaram a terra. 
O amor, vida e linhagem de Deus caíram nas mãos do adúltero Satanás, o inimigo do amor. Céu 
e terra foram sufocados e transformados no inferno. O mundo se tornou um lugar miserável, 
distante da presença de Deus. Contudo, a humanidade até este dia vive em ignorância sobre isto. 
 
As pessoas estão iludidas ao acreditar que a linhagem do inimigo é a linha de vida da qual o 
mundo depende. Esta é a lamentável verdade sobre a humanidade que descende da Queda. Esse é 
o motivo pelo qual nos referimos a este mundo como o inferno na terra. Deus vislumbra a trágica 
situação da humanidade com um coração cheio de dor. 
 
Após criar Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus pretendia casá-los com Sua Bênção Sagrada e 
dar a eles o direito do Céu de soberania. Deus queria que Adão e Eva herdassem Dele a 
soberania sobre o universo inteiro. 
 
Entretanto, tudo isto veio a estar sob o controle de Satanás por causa da Queda. Deus é como um 
pai que trabalhou e suou sua vida inteira para acumular ativos para seus filhos, e então um ladrão 
roubou tudo em uma noite.  
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Quem pode compreender o triste e doloroso coração de Deus? Deus perdeu Sua linhagem, 
perdeu Seus filhos, e foi forçado a entregar a soberania das nações e do mundo para Satanás. 
Havia somente uma única maneira para recuperar esta linhagem e a soberania. Este era o 
caminho para obter a subjugação natural de Satanás, ter a rendição voluntária de Satanás. Qual é 
o segredo para realizar isto? Isto somente pode ser realizado pelo poder do amor verdadeiro, 
quando amamos nossos inimigos mais do que amamos nossos próprios filhos. 
 
Já houve algum momento quando Deus pôde desfrutar com os seres humanos como seu 
Verdadeiro Pai e Verdadeira Mãe, desfrutando os laços naturais de pais e filhos? Deus já 
desfrutou ao menos de um ano de conforto com Seus filhos, reconhecendo que aquilo que Ele 
criou era bom? A resposta é não; Deus não experimentou essa alegria nem mesmo por uma hora. 
E já houve alguém que tivesse sido capaz de confortar Deus em Sua dor? Não, porque ninguém 
tinha conhecido a razão para a intransponível distância que tem separado Deu da humanidade por 
dezenas de milhares de anos. Ninguém tinha conhecido o motivo pelo qual Deus e a humanidade 
estão nessa trágica situação. 
 
O relato bíblico sobre Caim e Abel revela o início do conflito humano ainda dentro da família de 
Adão. Ele revela o arquétipo para a infindável história de luta, guerra e conflito da humanidade. 
Estamos em conflito em muitos níveis, começando com a guerra entre mente e corpo dentro de 
cada indivíduo se estendendo às guerras entre nações e até mesmo o conflito global entre 
materialismo e teísmo. 
 
O extremo individualismo egoísta ameaça nossa prosperidade ainda hoje. Julgamos que os 
jovens são a esperança da humanidade ostentando a promessa para o futuro, mas as drogas e o 
sexo livre os escravizam. Países avançados parecem acreditar que os bens materiais são tudo o 
que importa. Eles reconhecem somente seus próprios interesses enquanto ignoram a miséria de 
dezenas de milhares que morrem de fome todos os dias. 
 
Quem pode desatar este antigo nó de Caim e Abel? Ele tem sido apertado por milhares de anos e 
cresce ainda mais emaranhado. Vocês acham que a Organização das Nações Unidas pode fazer 
isto? A ONU em sua fundação proclamou um movimento pela paz mundial, e por sessenta anos 
ela tem se dedicado para esta tarefa; contudo, a paz mundial permanece tão distante. A paz entre 
as nações nunca pode surgir enquanto aqueles confiados com a tarefa não tiverem resolvido o 
relacionamento Caim-Abel entre sua própria mente e corpo. Portanto, o tempo chegou para 
lançarmos a soberania tipo Abel pelo mundo ideal pacífico que estabelecerá seu curso de acordo 
com a vontade de Deus. 
 
Deus desejava com todo o Seu coração que alguém aparecesse e resolvesse estas tragédias, mas 
nenhuma pessoa apareceu na terra. Deus esperou e esperou, procurando alguém que assumisse o 
papel de Verdadeiros Pais. Se alguém tivesse seguido em frente, tenho certeza que Deus teria 
aparecido em seus sonhos, entregando o sol e a lua para ele, e teria derramado sobre ele 
relâmpagos de alegria e trovões de êxtase a partir dos céus. 
 
Neste sentido, é um milagre dos milagres que pela primeira vez na história, um homem tenha 
obtido sucesso ao alcançar a posição de Adão. Ele assegurou o estado de soberano do amor 
verdadeiro e recebeu a unção de Deus como os Verdadeiros Pais da humanidade. 
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É um fato surpreendente que seu tempo de vida coincida com o de vocês, e que vocês e ele 
respirem o mesmo ar. Ele é os Verdadeiros Pais horizontais, que vêm para resgatar a humanidade 
decaída. Eu, Reverendo Moon, obtive a vitória nessa posição. E sobre essa base, em 13 de 
janeiro de 2001, eu dediquei ao Céu a “Cerimônia de Coroação para a Realeza de Deus.” Através 
dessa cerimônia eu liberei e libertei Deus, nossos Verdadeiros Pais verticais que têm assumido a 
responsabilidade pela Providência de Restauração. Em toda a história, esta foi a mais elevada e 
maior bênção que a humanidade jamais recebeu. Esta vitória foi absoluta, única, imutável e 
eterna. Através desta vitória providencial absoluta, o corpo e mente de Deus estão 
completamente liberados! 
 

O Caminho para a Paz através da Cerimônia da Bênção Sagrada 
 
Respeitados líderes! Nossa ligação com a linhagem de Satanás tem causado muito sofrimento 
através de toda a história. Vamos agora corajosamente avançar para rompê-la e ser enxertados na 
raiz da linhagem dos Verdadeiros Pais. Porque devemos continuar a viver e morrer tolamente 
como oliveiras selvagens? 
 
Uma oliveira selvagem, mesmo se ela viver mil anos, somente continuará a produzir as sementes 
de mais oliveiras selvagens. Onde podemos encontrar o caminho para fugir deste ciclo vicioso? 
É através da Bênção Sagrada. 
 
A Cerimônia da Bênção Sagrada oferece a graça de ser enxertado na verdadeira oliveira. Ela foi 
instituída pelos Verdadeiros Pais, que trazem a linhagem verdadeira de Deus para a humanidade. 
Uma vez que você muda sua linhagem para a linhagem de Deus, suas descendência naturalmente 
pertencerá à linhagem de Deus. A Bênção Sagrada é recebida em três estágios: renascimento, 
ressurreição e vida eterna. Uma vez que você recebe a Bênção Sagrada dos Verdadeiros Pais, 
então poderá dar nascimento para descendentes puros e sem pecado, e edificar uma família ideal. 
 
A melhor maneira para receber a Bênção Sagrada é através do matrimônio trans-cultural. Isto 
contribui para a enorme tarefa de transcender as barreiras de raça, cultura, nacionalidade, etnia e 
religião, e criar uma única família da raça humana. Aos olhos de Deus, a cor da pele não faz 
nenhuma diferença. Deus não reconhece fronteiras nacionais. Deus não se coloca atrás das 
barreiras de religião e cultura. Elas não são nada mais do que truques do diabo. O diabo tem 
utilizado estas barreiras para reger sobre a humanidade como um falso pai por dezenas de 
milhares de anos. 
 
Imaginem duas famílias que amaldiçoaram uma a outra por toda a sua vida, pessoas que nunca 
sonharam viver juntas. O que aconteceria se estas famílias fossem reunidas através de uma 
Bênção de Matrimônio Sagrado trans-cultural? Se um filho de uma família e uma filha da outra 
família se tornam esposo e esposa, amando um ao outro e edificando um lar feliz, os pais destas 
duas famílias amaldiçoariam seus próprios filhos? Se esse filho ama esta linda filha de um 
odiado inimigo, e ela, a nora, tivesse dado nascimento a netos do Céu tão puros e claros como 
cristal, os avôs sorririam com satisfação. Com o tempo, as duas linhagens que estavam 
mergulhadas em inimizade seriam transformadas. 
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Que outro método além do casamento trans-cultural capacitaria Brancos e Negros, Judeus e 
Muçulmanos, Orientais e Ocidentais, e povos de todas as raças a viverem como uma única 
família humana? A família ideal é o modelo para se viver juntos em paz. A família ideal é o 
ninho onde vivemos e aprendemos a nos tornar uma unidade. Nela temos a base de amor e 
respeito entre pais e filhos, compartilhamos confiança e amor entre esposo e esposa, e apoio 
mútuo entre irmãos. Por esta razão fundamental, vocês devem receber a Bênção Sagrada do 
Matrimônio dos Verdadeiros Pais e estabelecer a tradição do Céu de famílias ideais, mesmo se 
isto significar até mesmo arriscar sua vida. 
 
Uma Vida de Amor Verdadeiro 

 
Permitam-me repetir: Para nos assemelharmos a Deus, o Ser original de amor verdadeiro, 
devemos nos tornar os soberanos do amor verdadeiro. Devemos encarnar amor verdadeiro e 
praticá-lo a fim de desenvolver nosso caráter. Esta é a forma que cada um de nós pode se tornar 
verdadeiros pais. O que é uma vida de amor verdadeiro? Amor verdadeiro é o espírito do serviço 
público. Ele traz a paz que está na raiz da felicidade. Amor egoísta é uma máscara do desejo de 
ter um parceiro para seu próprio benefício; amor verdadeiro é livre dessa corrupção. Ao invés, 
sua essência é dar, viver para o benefício dos outros e para o benefício do todo. Amor verdadeiro 
dá, esquece que deu, e continua a dar sem cessar. Amor verdadeiro dá alegremente.  
 
Encontramos este amor no coração jovial e alegre de uma mãe que embala seu bebê em seus 
braços e o alimenta em seu peito. Amor verdadeiro é amor sacrifical, como um filho devotado 
que obtém sua maior satisfação ao ajudar seus pais. Deus criou o universo a partir desse amor—
absoluto, único, imutável e eterno—investindo tudo sem qualquer expectativa ou condição de 
receber algo em troca. 
 
Amor verdadeiro é a fonte do universo. Uma vez que o possuímos, o amor verdadeiro nos 
transforma em centros e soberanos do universo. Amor verdadeiro é a essência de Deus e a 
manifestação de Sua vontade e poder. Quando estamos ligados no amor verdadeiro, podemos 
estar juntos para sempre, continuamente aumentando a alegria da companhia um do outro. A 
atração do amor verdadeiro traz todas as coisas no universo aos nossos pés; até mesmo Deus virá 
e habitará conosco. Nada pode se comparar ao valor do amor verdadeiro. Ele tem o poder para 
dissolver as barreiras que as pessoas decaídas criaram, incluindo as barreiras nacionais e as 
barreiras de raça e até mesmo de religião. 
 
Os principais atributos do amor verdadeiro são que ele é absoluto, único, imutável e eterno, para 
que qualquer pessoa que pratique o amor verdadeiro de Deus possa viver com Deus, 
compartilhar Sua felicidade, e desfrutar o direito de participar como um igual em Sua obra. 
Portanto, uma vida vivida pelo benefício dos outros, uma vida de amor verdadeiro, é o pré-
requisito absoluto para se entrar no Reino do Céu. 
 
Respeitados líderes, vocês estão agora vivendo na era quando todos os matrimônios podem 
receber a Bênção de Deus. A promessa de Deus está chegando à fruição. O Reino do Céu na 
terra, o ideal de criação de Deus, está sendo estabelecido diante de seus olhos. 
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Eu tenho dedicado minha vida de mais de oitenta anos somente pelo Céu. Este tem sido um 
caminho solitário, manchado com sangue, suor e lágrimas. Contudo, agora ele está produzindo o 
fruto vitorioso pelo benefício dos seis bilhões de pessoas do mundo. A partir do mundo 
espiritual, os fundadores das religiões mundiais, dezenas de milhares de santos e seus próprios 
bons antepassados estão observando todos os seus movimentos. Eles os punirão, se vocês se 
desviarem do caminho celeste. 
 
Em mais de 180 países, Embaixadores para a Paz que herdaram a vontade e a tradição do Céu 
estão fazendo sérios esforços, dia e noite, para proclamar os valores do amor verdadeiro e da 
família verdadeira. Eles estão se movendo em frente com plena força para estabelecer o reino do 
mundo ideal pacífico nesta terra. 
 
No Oriente Médio, um dos barris de pólvora do mundo, Judeus, Cristãos e Muçulmanos 
encontraram em minha filosofia de paz os recursos para se engajarem em uma nova dimensão de 
diálogo. Em décadas passadas meu Pensamento da Unificação desempenhou um papel decisivo 
no fim da Guerra Fria. Agora estou conduzindo de forma bem sucedida por trás das cenas os 
esforços para trazer a reunificação de minha pátria da Coreia. 
 
Mas eu ainda não estou satisfeito, porque comecei a obra da minha vida sob o comando do Céu. 
Eu vim como os Verdadeiros Pais da humanidade com a unção de Deus, e estou determinado a 
manter minha promessa a Ele. Eu estou determinado a obliterar todas as divisões nacionais e 
barreiras que envenenaram esta terra, e estabelecer o reino do mundo ideal pacífico, onde todas 
as pessoas e todos os lugares podem viver de mãos dadas. 
 

Embaixadores para a Paz são Emissários Secretos do Céu 
 
Respeitados Embaixadores para a Paz, eu acredito que vocês tenham aprendido muitas coisas 
através desta mensagem de Deus. Vocês representam o Céu, e enquanto a humanidade vagar sem 
rumo, ela precisará de sua ajuda. Por favor, tomem esta oportunidade para fazer uma nova 
determinação de serem emissários do Céu, preparados para exaltar o comando do Céu. Com isto 
em mente, eu gostaria de resumir a mensagem de hoje para que todos possamos assumir a missão 
do Céu e gravar isto profundamente em nossos corações. O que eu disse que perdemos pela 
Queda de Adão e Eva, que foram criados como filhos de Deus? Primeiramente, perdemos a 
linhagem dada a nós por Deus. Linhagem é o mais especial entre todos os presentes que os pais 
podem legar para seus filhos. Através da Queda, Adão e Eva herdaram a linhagem falsa de 
Satanás e desceram para a posição de seus filhos. Devemos entender com certeza que todos os 
seres humanos hoje, sem exceção, são descendentes da Queda e herdaram a linhagem de Satanás. 
 
Quando Deus criou Adão e Eva, Ele investiu todo o Seu ser, 100 por cento. Ele os criou baseado 
no padrão de amor absoluto, fé absoluta e obediência absoluta. Deus concedeu a eles Sua 
linhagem como a semente para o amor e a vida deles. Da mesma forma, deste momento em 
diante, Deus está recriando vocês como novas pessoas. O caminho está amplamente aberto para 
vocês mudarem sua linhagem através da Cerimônia do Vinho Sagrado que os Verdadeiros Pais 
instituíram. A Bênção é sua, seja como casais recém-casados ou como casais previamente 
casados, para que vocês possam estabelecer famílias verdadeiras. 
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Segundo, a Queda causou a perda da realidade de amor entre irmãos, quando na família de Adão 
o irmão mais velho Caim matou seu irmão mais jovem Abel. A estrutura familiar original de 
Deus estava cheia de bênçãos, incluindo amor e harmonia entre irmãos. A Queda degradou o 
relacionamento de irmãos a uma rivalidade cheia de inveja e ressentimento. 
 
Para resolver este problema na linhagem, eu estou conduzindo a humanidade em âmbito mundial 
para se juntarem aos matrimônios trans-culturais. Estes matrimônios restauram a estrutura 
familiar original, quando aqueles que são “Abel,” relativamente mais próximos ao lado do Céu, 
se colocam no papel de sujeito e na posição do irmão mais velho.  
 
Senhoras e senhores, porque passei minha vida descobrindo e revelando estes segredos de 
Satanás, era inevitável que eu enfrentasse perseguição. Às vezes o sofrimento foi tão intenso que 
estão além das palavras. Entretanto, agora sou vitorioso sobre todos os obstáculos. Portanto, eu 
posso declarar a era após a vinda do céu, a era quando o poder do Céu se manifesta. 
 
Nesta base, estou construindo uma realidade Abel em escopo mundial que reúne religiões e 
nações representando 78 por cento da atual população mundial. Para criar um correspondente da 
realidade Caim em âmbito mundial, estou juntando todos aqueles que nasceram com a marca de 
nascimento Mongol, o que inclui cerca de 74 por cento da população do mundo. 
 
Agora estas duas, a realidade Abel em âmbito mundial e a realidade Caim em âmbito mundial, 
devem se tornar uma unidade e se unirem com a Federação para a Paz Mundial, a qual foi 
iniciada como a soberania Abel. Para estabelecermos o reino do mundo ideal pacífico, devemos 
transcender a filiação religiosa e de nacionalidade, e remover todas as barreiras nacionais e 
outras barreiras. Eu gostaria de reiterar que esta é a única maneira que a humanidade será capaz 
de alcançar o ideal original de criação. É nosso destino cumprir esta responsabilidade. Ao fazer 
isso, estabeleceremos o direito original de soberania perdido pela Queda de Adão e Eva. 
 
Enquanto vocês formam esta nova realidade Abel, por favor, lembrem que estão agora 
encarregados de digerir a realidade Caim por todo céu e terra. Ao fazer isso, vocês criarão as 
condições para estabelecer o novo céu e terra, o Reino de Deus na terra e no céu, com a completa 
autoridade de Deus. 
 
Um Projeto pela Paz 

 
Líderes de todo o mundo, estamos hoje marcando a preciosa conclusão da história da 
providência de Deus. Nesta ocasião, permitam-me tomar esta oportunidade para repetir a 
proposta que tenho feito por um projeto verdadeiramente providencial e revolucionário. Este 
projeto é para o benefício do estabelecimento do reino de paz que é o propósito da culminação da 
providência por Deus e a humanidade, e também para o propósito de estabelecer a pátria e terra 
natal original de Deus. A partir do ponto de vista histórico, as divisões de nosso mundo em Leste 
e Oeste, Norte e Sul foram criadas por Satanás. Estou propondo que construamos uma passagem 
para o trânsito através do Estreito de Bering que separa a América do Norte e as massas de terra 
da Rússia. 
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Esta passagem, que eu chamo de “Ponte-Túnel Rei da Paz Mundial,” ligará um sistema 
internacional de rodovias que permitirá que as pessoas viajem por terra desde o Cabo da Boa 
Esperança na África até Santiago no Chile, e desde Londres até Nova York, através do Estreito 
de Bering, conectando o mundo como uma única comunidade. 
 
Deus está nos advertindo que Ele não tolerará mais a separação e a divisão. A realização deste 
projeto ligará o mundo como uma única aldeia. Isto derrubará as muralhas criadas pelo homem 
da raça, cultura, religião e país, e estabelecerá o reino do mundo ideal pacífico que tem sido o 
desejo acalentado de Deus. 
 
Os Estados Unidos e a Rússia podem se tornar uma unidade. A união Européia, China, Índia, 
Japão, Brasil e todas as nações, e também as religiões do mundo, podem combinar suas energias 
para criar o sucesso deste projeto. O sucesso deste projeto será decisivo no estabelecimento do 
reino do mundo ideal pacífico, onde as pessoas não farão mais guerras umas com as outras. 
 
Senhoras e senhores, alguns podem duvidar que esse projeto pode ser concluído. Mas onde há 
uma vontade, há sempre um caminho—especialmente se esta é a vontade de Deus. 
 
A ciência e tecnologia do século XXI tornam possível construir um túnel sob o Estreito de 
Bering. Os custos da construção também não são um problema. Pensem sobre quanto dinheiro o 
mundo está desperdiçando em guerras. A humanidade precisa compreender que estamos 
cometendo pecados temerosos na presença da história e de nossos descendentes. 
 
Vamos tomar um exemplo. Quanto dinheiro os Estados Unidos gastaram na guerra no Iraque 
durante os últimos três anos? Isto se aproxima de 200 bilhões de dólares. Esse orçamento seria 
mais do que suficiente para concluir o projeto do Estreito de Bering. 
 
Nesta era, a guerra é a mais primitiva e destrutiva forma de resolver conflito, e nunca conduzirá à 
paz definitiva. Agora é o tempo, como ensinou o profeta Isaías, de convertermos nossas espadas 
em enxadões e as lanças em foices. A humanidade deve terminar o perverso ciclo de guerra, que 
somente sacrifica as vidas de nossos filhos e desperdiça enormes somas de dinheiro. O tempo 
chegou para os países do mundo reunirem seus recursos e avançarem na direção do reino do 
mundo ideal pacífico desejado por Deus, o Mestre deste grande universo. 
 
Senhoras e senhores, a humanidade está seguindo em um beco sem saída. A única forma para 
sobreviver é praticar meu ensinamento: a filosofia da paz de amor verdadeiro, vida verdadeira e 
linhagem verdadeira. Agora que entramos na era após a vinda do céu, seus bons antepassados 
estão ativos e as hostes celestes estão descendo sobre a terra. Em breve os países e os povos que 
parecem fortes e poderosos mudarão o curso e seguirão nesta direção. 
 

Nossa Missão 
 
Eu deixo a vocês uma escolha. Não pode haver nenhuma perfeição na ignorância. A mensagem 
do Céu que transmito a vocês hoje é tanto uma bênção como uma advertência para esta geração. 
Eu assumirei a condução no estabelecimento de famílias verdadeiras, sociedades verdadeiras, 
nações verdadeiras e o verdadeiro reino do mundo ideal pacífico.  
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Vocês se juntarão a mim enquanto me levanto e obtenho força de acordo com a fortuna celeste? 
Ou vocês permanecerão cativos atrás das mesmas velhas muralhas, todas elas obras das mãos de 
Satanás—as muralhas de sua religião, as muralhas de sua cultura, as muralhas de sua 
nacionalidade e as muralhas de sua raça, e desperdiçarão o restante de seu tempo na terra em 
agonia e pesar? O Céu está chamando vocês para serem os líderes sábios que endireitarão este 
mundo do mal e estabelecerão um novo céu e uma nova terra, uma nova cultura e um reino ideal. 
 
A Federação para a Paz Universal, que nasceu através de esforços combinados daqueles aqui, 
representa a vitória de Deus, o fruto do sangue, suor e lágrimas dos Verdadeiros Pais, e a 
esperança acalentada de todas as pessoas. Ela cumprirá o papel de uma contraparte “tipo-Abel” 
para a existente Organização das Nações Unidas “tipo-Caim,” representando uma nova soberania 
da paz universal, a qual eu chamo de Cheon Il Guk. Por favor, tenham em mente que vocês 
receberam a missão celeste de construir a pátria substancial de Deus, o mundo ideal visualizado 
por Deus no momento da Criação. 
 
Pensem sobre o trabalho de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas. Às vezes ela 
retirou suas forças antes que a missão estivesse concluída. A Guerra da Coreia foi um exemplo. 
Por esta razão, no dia 20 de outubro na Ucrânia, durante a turnê mundial de 120 nações 
inaugurando a Federação para a Paz Universal, eu declarei diante do mundo o estabelecimento 
da “força policial do reino de paz” e  do “exército do reino da paz” para o bem-estar e o futuro da 
humanidade. 
 
Estas duas organizações preservarão a ordem e a paz no novo mundo. A humanidade ainda está 
enredada nas armadilhas da divisão e do auto-interesse, que são resquícios da era antes da vinda 
do céu. Estas duas organizações serão a vanguarda para educar a humanidade no amor 
verdadeiro na era após a vinda do céu. O propósito desta educação será criar o indivíduo 
verdadeiro, a família verdadeira, a nação verdadeira, o mundo verdadeiro e o universo 
verdadeiro.  
 
Eu espero que vocês coloquem a nova “armadura do amor verdadeiro” nesta nova era e sejam 
sábios e bravos ativistas no exército do reino da paz universal, para o benefício do futuro da 
humanidade.  
 
Por favor, gravem esta advertência do Céu no fundo de seus corações. Lembrem que a única 
maneira para a linhagem do Céu e o estabelecimento da realidade de liberação e completa 
liberdade é através da Bênção Sagrada do Matrimônio instituída pelos Verdadeiros Pais. Além 
disso, a Bênção Sagrada do Matrimônio fornece os meios para estabelecer a família ideal de 
Deus e o reino do mundo ideal pacífico. 
 
Peço a vocês para que dediquem seus melhores esforços, como os Verdadeiros Pais tem feito, 
para o desenvolvimento e sucesso da Federação para a Paz Universal, e no sentido de criar a 
família ideal de Deus, a nação ideal e o reino de paz. Por favor, tornem-se príncipes e princesas 
que podem atender e viver junto com Deus, o eterno Rei da Paz e Verdadeiro Pai da 
humanidade. Vamos cumprir o dever familiar de filhos e filhas devotados, patriotas, santos, e 
membros da família de Deus, e criar o eterno reino do mundo ideal pacífico. 
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Que as bênçãos de Deus estejam com vocês, suas famílias e suas nações. Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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FAMÍLIA E NAÇÃO IDEAL MODELO DE DEUS, 
E O REINO DA PAZ 

 
Mensagem da Paz nº 2 

 

Este discurso foi proferido tanto pelo Rev. Dr. Sun Myung Moon como pela Dra. Hak Ja Han 

Moon durante uma série de reuniões para Embaixadores para a Paz, para repórteres 

investigativos do Segye Times, e outros líderes na sociedade coreana, que ocorreu em março de 

2006, e nas reuniões para o Retorno da Terra Natal para Deus, realizadas em 180 nações 

durante o mesmo ano. 

 
Distintos líderes mundiais, Embaixadores para a Paz e membros da família abençoada que 
vieram de todas as partes do mundo na esperança de realizar a paz mundial e construir a terra 
natal ideal no céu e na terra: 
 
Eu gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a todos vocês por se reunirem em meio às 
suas agendas ocupadas para tomarem parte nesta reunião para expandir e elevar o Partido da 
Família para a Paz e Unidade Universal a um nível global, para que ele possa ser renascido como 
a Casa Cheon Il Guk para a Paz e Unificação; para tornar a Federação para a Paz Universal uma 
organização modelo tipo ONU; e, para tornar o Cheon Il Guk o reino do mundo ideal pacífico, o 
mundo ideal através dos esforços combinados de todas as nações do mundo. 
 
Como vocês podem saber, este ano marca o octagésimo sétimo ano desde o meu nascimento. 
Nesta ocasião notável, como o fundador da Federação para a Paz Universal, a qual está abrindo a 
ampla era após a vinda do céu, eu gostaria de transmitir a vocês a essência da verdade do Céu 
que tenho ensinado por toda a minha vida. Esta mensagem é intitulada, “Família e Nação 

Modelo Ideal de Deus, e o Reino da Paz.” 
 
Senhoras e senhores, ao olhar para trás, minha vida realmente tem sido como um sonho. Na 
idade de dezesseis anos, com nada mais além do espírito dinâmico e aspirações da juventude, eu 
fui chamado pelo Céu e comecei a viver pela vontade de Deus. Isto não deixou nenhum espaço 
em meu coração para qualquer ambição mundana que eu pudesse acalentar. Este nunca foi um 
caminho fácil, mas eu o tenho seguido por mais de oitenta anos, sem olhar para nenhum outro 
lugar, somente em frente.  
 
Esta foi a vida que eu estava destinado a conduzir, sem nenhuma escolha, mesmo tendo que me 
livrar do abraço dos meus amados pais, e irmãos e irmãs, que se agarraram em mim, querendo 
que eu ficasse com eles. Eles suportaram grande auto-sacrifício e trilharam um caminho 
espinhoso de triste sofrimento por meu benefício. 
 
Esta tem sido uma jornada através do deserto que ninguém entre os 6,5 bilhões de pessoas na 
terra jamais pôde compreender. Mesmo quando eu perseverei através das dificuldades da vida na 
prisão por seis vezes, nunca me desviei da chave da providência; essa tem sido a minha vida. 
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A Sincera Tristeza de Deus 
 
Tudo isto foi porque eu pude compreender muito bem sobre quão angustiado, ofendido e cheio 
de amargura estava o coração de Deus, enquanto Ele esperava por milhares de anos para nos 
encontrar. Eu compreendi que se Deus, que é a origem de bilhões de pessoas e o Criador de todas 
as coisas no universo, não fosse aliviado de Sua tristeza, a vida humana permaneceria 
completamente sem valor. 
 
Quando, onde e como Deus veio a ostentar essa tristeza agonizante em Seu coração? Quem na 
terra poderia infligir esta dor sobre Ele, o Ser absoluto e onipotente? Deus criou Adão e Eva, e os 
estabeleceu como os primeiros antepassados da humanidade. Ele investiu todo o Seu ser ao criá-
los como Seu filho e filha, e eles estavam conectados a Ele através de amor, vida e linhagem. O 
relacionamento pai e filho é o mais elevado e mais importante de todos os relacionamentos, e a 
única forma através da qual Sua linhagem pode ser legada e feita para durar para sempre. 
 
Entretanto, este relacionamento pai e filho, mais precioso e importante do que a própria vida, foi 
cortado através da Queda de Adão e Eva. Como a própria carne e sangue de Deus, e como seus 
eternos e unigênitos filho e filha, Adão e Eva formaram um relacionamento de sangue com Seu 
inimigo Satanás, e ao invés, eles se tornaram filhos de Satanás. Em face disto, o coração de Deus 
tem sido esmagado e ferido com dor e tristeza por toda a história. Isto ainda permanece sendo a 
mais dolorosa e humilhante angústia, que ninguém antes na história pôde conhecer ou resolver. 
 
Desta forma, o ideal de Deus de criação para estabelecer uma família verdadeira nessa primeira 
geração através de Adão e Eva, uma família através da qual Ele poderia eternamente transmitir 
Sua linhagem, foi frustrado. A única forma para liberar Sua tristeza é restaurar e estabelecer uma 
família verdadeira sem qualquer relacionamento com a linhagem de Satanás. Nisto reside a razão 
pela qual todos nós precisamos estabelecer famílias verdadeiras, as quais são o ideal de criação 
de Deus. Nisto também reside o objetivo e propósito fundamental da fundação da Federação para 
a Paz Universal. 
 

O Propósito de Deus para Criar Adão e Eva 
 
Gênesis 1:27 do Velho Testamento nos diz: “E criou Deus o homem à sua imagem: à imagem de 
Deus o criou; homem e mulher os criou.” A partir da observação da criação de Deus como 
expresso nesta passagem, podemos concluir que Deus é um ser que compreende a essência de 
um único homem e de uma única mulher.  
 
Tendo estes atributos, Deus não poderia desfrutar de uma vida solitária. Portanto, Ele criou o 
universo como Seu parceiro objeto. Isto quer dizer que Ele criou todas as coisas no universo na 
posição de parceiros objetos em imagem, e no meio deste ambiente, Ele criou os seres humanos 
como Seus parceiros objetos em substância. 
 
Desta maneira, o primeiro representante masculino criado por Deus como Seu parceiro objeto em 
substância era Adão, e a representante feminina que Ele criou era Eva. Deus tinha um objetivo 
em mente quando Ele criou os seres humanos como seres separados, um homem e uma mulher.  
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Primeiro, Deus, que existe como um ser incorpóreo—embora Ele seja o ser sujeito com 
características duais em harmonia—precisava assumir uma forma física através da qual Ele 
poderia se relacionar com todo o mundo da substância, e não somente com o corpo do homem ou 
da mulher. Incorporado tanto em Adão como em Eva, Ele pretendia se comunicar e trabalhar 
livremente em relação a todo o universo, o mundo da substância. Isto é porque o Deus 
incorpóreo, sem um corpo físico, encontra certos limites em lidar com o mundo corpóreo da 
substância. 
 
Portanto, se Adão e Eva tivessem atendido Deus em seus corações e se tornado uma unidade 
com Ele, e tivessem se casado na base de terem se aperfeiçoado, e tivessem filhos e criado uma 
família, eles teriam se tornado os Verdadeiros Pais externos e horizontais em substância, 
enquanto Deus teria sido os Verdadeiros Pais internos e verticais em substância. Se apenas isto 
tivesse acontecido, Adão e Eva teriam se assemelhado a Deus em cem por cento, tanto em sua 
natureza interna como em sua forma externa. 
 
Se Adão e Eva, como uma semelhança perfeita de Deus, tivessem se tornado os verdadeiros pais 
da humanidade, todas as pessoas teriam percebido a verdadeira realidade de Deus sendo 
manifestada através de suas vidas diárias. 
 
Segundo, Deus criou Adão e Eva para a realização do amor. Ele pretendia que Adão e Eva 
alcançassem a perfeição e se tornassem as encarnações de amor em completa união. Nessa base, 
Ele viria e habitaria com eles e se tornaria os Pais de amor verdadeiro de toda a humanidade. 
Adão e Eva, colocados na posição dos pais de substância à imagem de Deus, teriam estabelecido 
uma família ideal, e consequentemente um mundo ideal, tendo seus próprios filhos e se 
multiplicando. Se isto tivesse acontecido, o mundo espiritual e o mundo terreno teriam sido 
ligados através dos seres humanos. Podemos concluir que Deus nos criou com o propósito de 
nossa existência ser o ponto de conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. 
 
Vindo a habitar em Adão e Eva baseado no amor verdadeiro, Deus poderia permanecer como os 
Verdadeiros Pais, os pais em substância da humanidade. Além disso, quando chegasse o tempo 
para eles terminarem suas vidas na terra e passarem para o mundo espiritual, até mesmo nesse 
mundo Ele poderia assumir os corpos espirituais de Adão e Eva, e se manifestar como os 
Verdadeiros Pais através de suas formas. Entretanto, devido à Queda de Adão e Eva, Deus não 
viu esse ideal realizado. 
 
Deus não precisa de dinheiro, conhecimento ou poder. Sendo que Ele é absoluto, o Ser Todo-
Poderoso, Ele não precisa dessas coisas. Embora a ciência moderna possa estar realizando 
avanços espetaculares, todos estes são parte do processo de descoberta de novos fatos e verdades 
dentro da realidade da criação de Deus. A vastidão do universo opera de acordo com leis 
seguindo uma ordem que não pode ser compreendida pelo pensamento humano ou a ciência. 
Neste sentido, Deus também é o cientista absoluto. 
 

Ideal de Criação de Deus 
 
Então qual teria sido o ideal que Deus esperava alcançar através da criação da humanidade? Era 
realizar a base de quatro posições.  
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A base de quatro posições significa Adão e Eva em um estado de completa união com Deus. Isto 
torna impossível que eles se separem da realidade do amor de Deus, não importa quão 
intensamente eles possam tentar. Em outras palavras, isto se refere à base de uma família com 
Deus como seu centro, estabelecida quando o esposo e a esposa alcançam completa unidade, não 
apenas um com o outro, mas também com Deus, e quando eles se tornam um casal ideal e dão 
nascimento a filhos ideais. Quando a base de quatro posições familiar é concluída dessa forma, 
essa família se torna uma família do ideal de criação desejado por Deus. 
 
Falando de forma geral, uma família é formada através da junção de esposo e esposa e de pais e 
filhos. No centro desse grupo familiar deve haver o amor de Deus. Neste ponto, o esposo 
representa céu e a esposa representa terra. Embora eles sejam dois seres separados, quando 
esposo e esposa se tornam uma unidade, horizontalmente falando, a união deles simboliza a 
unidade de céu e terra. Simplificando, quando esposo e esposa estão em unidade baseados no 
amor de Deus, o caminho para trazer unidade no universo se abrirá. 
 
Senhoras e senhores, Deus criou o mundo para Ele receber alegria a partir deste. Mesmo sendo o 
ser absoluto, Deus não podia sentir alegria estando solitário, Ele precisava um parceiro com 
quem pudesse compartilhar o dar e receber de amor. Isto é porque alegria não pode ser obtida 
pelo próprio ser, mas somente pode ser experimentada através de um parceiro. 
 
Colocando isto de outra forma, Deus criou este mundo a fim de sentir alegria ao ver a 
humanidade e todas as coisas da criação se tornarem uma unidade através de Seu amor, 
formando um mundo harmonioso e pacífico de amor. Nessa base, os seres humanos foram 
criados para formarem verdadeiros relacionamentos conjugais centrando em Seu amor, e para 
estabelecerem famílias, tribos, povos, nações e um mundo de amor verdadeiro. Deus criou este 
mundo para participar diretamente neste processo, e para sentir alegria a partir dele. Podemos ver 
que os seres humanos são absolutamente essenciais para realizar o ideal de Deus de amor, e, à 
luz disto, podemos compreender melhor o conceito que valor absoluto é derivado a partir de um 
parceiro absoluto. 
 
Deus, como o Pai, e a humanidade, como Seus filhos, deviam formar um eixo vertical, e este era 
o propósito para a criação dos seres humanos. Se este eixo tivesse sido conectado perfeitamente, 
isto é, se um relacionamento que uniria a humanidade e Deus como uma unidade através do 
amor verdadeiro tivesse sido estabelecido, esse relacionamento teria sido um relacionamento 
inseparável, o qual nenhuma força no universo poderia romper. Como alguém que tivesse estado 
ligado ao amor original de Deus, e que tivesse provado esse amor, poderia de alguma forma ser 
separado dele? 
 
Com a chegada da primavera, as abelhas despertam de seu longo sono e obtêm o gosto pelo 
néctar das flores desabrochando. Tentem puxar o abdômen de uma abelha enquanto ela está 
desligada de tudo mais, somente sugando esse néctar. Vocês verão que ela não pode se desgarrar 
do néctar, mesmo se seu abdômen é arrancado. E quanto a vocês? Uma vez que realmente 
conheçam o sabor do amor verdadeiro de Deus, vocês não podem ficar longe dele, antes de 
voltar e se agarrar a ele novamente. Isto demonstra que o poder do amor verdadeiro vertical que 
nos conecta a Ele é maior do que o poder da vida.  
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O Valor da Família 
  
Senhoras e senhores, a razão pela qual sentimos saudade da família que deixamos para trás é 
porque no lar existe amor uns pelos outros. A família é onde o amor de mãe e pai, o amor de 
irmãos e irmãs mais velhos e irmãos mais jovens, e o amor do cônjuge, dos filhos e dos próximos 
estão todos profundamente enraizados. Este é um lugar de afeição mútua, onde todos os 
relacionamentos e afinidades são reunidos através do amor mútuo. Isto faz você querer estimar 
cada um dos membros de sua família. É o anseio e desejo de qualquer viajante que deixou sua 
família para trás, de corajosamente voltar e aparecer diante de sua família novamente como um 
ser liberado, e abraçar montanhas, riachos e árvores, amar seus familiares e conterrâneos, e 
cantar canções de êxtase. Entretanto, a situação da humanidade descendente da Queda tem sido 
diferente: banidos de sua terra natal original e destinados a vagarem em solidão e derrota, os 
seres humanos são incapazes até mesmo de voltar, não importa quanto eles sintam saudades de 
suas famílias, pois eles perderam a raiz do coração de sua pátria original. 
 
Entretanto, com o ingresso da era de um novo céu e uma nova terra, os seres humanos têm sido 
puxados para fora do pântano que os estava sugando, e o caminho tem sido aberto para eles 
retornarem para suas terras natais—terras natais que eles não puderam esquecer nem mesmo por 
um momento— e encontrar com sua família verdadeira. Já pôde haver um dia de maior bênção 
para a humanidade? Agora chegou o tempo do poder e fortuna celeste, tornando possível para 
nós, restabelecer a família original que foi perdida através da Queda de Adão e Eva. 
 

Uma Família de Três Gerações Vivendo em Harmonia 
 
Quando buscamos a família original perdida, vocês devem defini-la a partir da posição do Adão 
aperfeiçoado, a partir da posição do Jesus aperfeiçoado, e a posição representando a Segunda 
Vinda do Senhor aperfeiçoado. Deus habitará nessa família. Essa família seria uma família de 
três gerações—avôs, pais e filhos—vivendo em harmonia. Pais e filhos servirão e atenderão os 
avôs, porque eles representam os antepassados da família, sua raiz histórica. 
 
A família estabelece o padrão para se viver junto em harmonia. A família na qual pais e filhos 
amam e respeitam uns aos outros, esposo e esposa estão embasados em confiança e amor mútuo, 
e irmãos e irmãs confiam e acreditam uns nos outros, e todos vivem juntos como uma unidade, é 
a família ideal modelo. Isto significa que vocês precisam estabelecer uma família verdadeira na 
qual o tronco do amor verdadeiro emerge a partir da raiz de amor verdadeiro e produz o fruto do 
amor verdadeiro. 
 
Tais famílias contêm a raiz viva da história e as raízes do Reino do Céu. Nessas famílias, o Reino 
do Céu na terra cria raízes. Elas são o solo no qual a realeza eterna de Deus é firmemente 
plantada. Os avôs, pais e filhos representam as raízes do passado, do presente e do futuro, 
respectivamente. A raiz do passado representa o mundo espiritual; a raiz do presente é o palácio 
representando o mundo atual; e a raiz do futuro estabelece os netos e netas como príncipes e 
princesas. Através de tal família erigimos o palácio da paz, representando a harmonia dos dois 
mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. 
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Desta maneira, as três gerações de avôs, pais e netos devem viver juntas como uma única 
família, servindo o Deus eternamente existente. Vocês devem saber que buscar e estabelecer essa 
família do Cheon Il Guk—o Reino de Deus—é a responsabilidade dos messias tribais, a missão 
dos Embaixadores para a Paz, e o desejo de Deus. 
 
Vocês devem formar famílias que Deus sentirá falta e desejará retornar após Ele ter estado 
distante. Vocês devem criar famílias para as quais Ele possa vir livremente como um pai 
visitando Seus filhos. Isto é o que significa viver a serviço de Deus. Através de tal família, Deus 
se torna o parceiro sujeito de nossa consciência, atuando verticalmente. Seguindo esse parceiro 
sujeito vertical, sua mente se coloca na posição do sujeito vertical sobre você mesmo, e traz sua 
mente e corpo em unidade. Esse é o lugar onde amor paternal, amor conjugal, amor de filhos e 
amor de irmãos—em resumo, as quatro realidades de amor ou as quatro realidades de coração—
são aperfeiçoados. Somente em tal família superior e inferior, frente e atrás, esquerda e direita 
podem estar conectados como uma unidade, e resultarem em um movimento esférico. Isto 
conduz para as duradouras famílias e nações ideais modelos de Deus, e para Seu reino de paz. 
 

O Propósito do Matrimônio 
 
Senhoras e senhores, porque devemos nos casar? É para restaurarmos a posição de um soberano. 
Um homem ou mulher sozinho pode somente ser uma metade do todo. Assim é como Deus nos 
criou. Por essa razão, Ele trocou os soberanos dos órgãos sexuais, os órgãos do amor. O soberano 
do órgão sexual da esposa é o esposo, e o soberano do órgão sexual do esposo é a esposa. 
Somente quando cada um está enraizado no amor pelo outro, eles podem se colocar na posição 
do soberano de seu cônjuge. Casamos para assegurar esta posição do soberano. 
 
Então o que estamos tentando alcançar pela restauração da posição do soberano? É para 
realizamos e encarnarmos o amor de Deus a partir dessa posição. Deus é o sujeito dos três 
grandes amores. Como o Soberano do universo, Ele é o mestre, soberano e pais de amor 
verdadeiro. Este é o princípio genuíno dos “três grandes sujeitos.” Todos esses ensinamentos e 
verdades são criados baseados na vida de verdadeiras famílias modelos, e uma vez que elas se 
expandem, a sociedade, nação, mundo e até mesmo céu e terra podem ser transformados no reino 
de paz da família ideal modelo. 
 
Distintos líderes, vocês estão agora vivendo no momento mais abençoado e exaltado da história. 
Eu proclamo agora o lançamento da era de um novo céu e terra, uma era após a vinda do céu, 
longamente esperada e desejada por bilhões de seus antepassados no mundo espiritual que 
vieram e foram por toda a história: esta é a era do reino do mundo ideal pacífico. Não apenas os 
fundadores das quatro grandes religiões, mas também bilhões de bons antepassados desceram na 
terra neste momento para orientá-los no caminho celeste. A era na qual o mundo decaído e 
corrupto que causa destruição nas vidas das pessoas, e que permite que aqueles que são maus 
vivam melhor do que os outros, está acabando. 
 
O Reverendo Moon, que recebeu o selo do Céu, veio como os Verdadeiros Pais da humanidade e 
o Rei d a Paz. Eu tornarei realidade a minha promessa para Deus. 
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Eu trarei à fruição a era do reino do mundo ideal pacífico, o mundo ideal nesta terra, sem falha. 
Portanto, por favor, tenham em mente que todos vocês reunidos aqui hoje são as figuras centrais 
no estabelecimento do reino do mundo ideal pacífico nesta terra, em atendimento ao rei e rainha 
da paz, os Verdadeiros Pais. 
 
Sob a bandeira da “ONU tipo Abel,” vamos varrer os absurdos e o mal deste mundo através do 
poder do amor verdadeiro. Vamos nos tornar a orgulhosa “polícia do reino da paz” e a 
“corporação do reino da paz” da Federação para a Paz Universal, e proteger as famílias 
abençoadas do mundo.  
 
Vamos cumprir nosso papel como sentinelas zelando por esta terra abençoada que é nosso 
planeta. 
 
Eu oro que as bênçãos e a graça de Deus possam estar com todos vocês, líderes representando as 
diferentes áreas de responsabilidade, cujas presenças elevaram esta ocasião histórica.  
 
Eu peço que vocês dediquem seus melhores esforços, como os Verdadeiros Pais têm feito, na 
direção do desenvolvimento e sucesso da Federação para a Paz Universal, e na direção de criar a 
família ideal de Deus, a nação ideal e o reino de paz. 
 
Por favor, tornem-se verdadeiros príncipes e princesas que podem atender e viver juntos com 
Deus, o eterno rei da paz, como os verdadeiros pais da humanidade. Vamos viver de acordo com 
o padrão de um verdadeiro filho, um patriota, um santo, e um membro da família dos filhos e 
filhas de Deus, a fim de criar o reino glorioso de paz e prosperidade.  
 
Que as bênçãos de Deus possam estar com vocês, suas famílias e suas nações. 
 
Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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OS VERDADEIROS SOBERANOS NO ESTABELECIMENTO DO 
REINO DA PAZ E UNIDADE NO CÉU E NA TERRA I 

 
Mensagem da Paz nº 3 

 

Discurso de abertura do Rev. Dr. Sun Myung Moon dado em 10 abril de 2006, durante a 

Terceira Assembléia da Federação do Povo Mongol para a Paz Mundial, na República da 

Coreia.  

 

Líderes de todas as partes do mundo que estão trabalhando para o desenvolvimento da Federação 
do Povo Mongol, e a Federação para a Paz Universal, que foi lançada como o ONU “tipo Abel”! 
 
De mãos dadas com a fortuna celeste, uma nova primavera finalmente chegou à minha pátria, na 
península coreana. Eu gostaria de dar as boas vindas a todos vocês a este significativo evento em 
nome de todos os membros da minha família. Obrigado por atenderem a este chamado, a 
despeito de suas agendas ocupadas. Eu espero que vocês preencham seus corações com a nova 
primavera da fortuna celeste e levem estas palavras abençoadas de volta com vocês para suas 
nações. 
 
Distintos líderes mundiais, esta é a Terceira Assembléia da Federação do Povo Mongol. Após 
inaugurar a Federação para a Paz Universal em Nova York, em 12 de setembro de 2005, eu saí 
para completar uma turnê global de 120 nações a fim de transmitir minha mensagem inaugural.  
 
Eu propus que a Federação para a Paz Universal, na posição da “ONU Abel,” seja desenvolvida 
como uma nova organização internacional de paz, e que ao mesmo tempo, a Organização das 
Nações Unidas, como uma instituição “tipo Caim,” seja reformada para ter um Conselho de 
Paz—uma organização legislativa composta de líderes religiosos globais do mesmo valor dos 
membros do atual Conselho de Segurança da ONU—estabelecido dentro dela. Estou me 
referindo à fundação de um Conselho de Paz que não falará apenas sobre os interesses de uma 
nação específica, mas que verdadeiramente trabalhará para o bem-estar e paz da humanidade a 
partir de uma perspectiva inter-religiosa e universal. 
 
O conceito da Federação para a Paz Universal, que foi lançada com esse grande propósito e 
objetivo, não poderia ter emergido a partir da sabedoria de um único ser humano. Esta é a maior 
e suprema bênção que o Céu concedeu para a humanidade, e está inaugurando o novo milênio. É 
minha esperança que a Federação do Povo Mongol também cumpra sua tarefa como parceira da 
Federação para a Paz Universal em alcançar seus nobres objetivos. 
 
Para esse fim, eu gostaria de transmitir a vocês hoje uma revelação de Deus que é absolutamente 
essencial para todos os 6,5 bilhões de pessoas que constituem a raça humana. Eu espero que 
todos vocês sejam sábios líderes que abrem suas mentes e ouvem a voz do Céu. Eu concederei a 
vocês esta mensagem do Céu sob o título “Os Verdadeiros Soberanos no Estabelecimento do 
Reino da Paz e Unidade no Céu e na Terra.” 
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Líderes do mundo: Deus, o Criador de todas as coisas sob o sol, é o Verdadeiro Pai de toda a 
humanidade. Ele não é um pai no sentido paroquial, existindo somente para determinada religião, 
determinada raça, ou os residentes de determinada região. Vocês podem chamá-Lo por qualquer 
nome, seja Jeová, Alá, ou qualquer outro nome. O que é importante é que Ele certamente existe, 
vive como os Verdadeiros Pais de todas as pessoas, e está continuando a grande obra de Criação. 
Ele governa todas as coisas no universo e conduz Sua providência através da história de acordo 
com os princípios e leis da natureza que Ele estabeleceu no início dos tempos. 
 
O Mundo Espiritual Realmente Existe 
 
Senhoras e senhores, a mente humana é mais elevada do que o corpo humano, e o espírito é mais 
elevado do que a mente. Deus reside em um lugar mais elevado do que o mundo espiritual, onde 
nossos espíritos estão destinados a entrar. Somente quando nos tornamos completamente uma 
unidade com Deus em amor verdadeiro, estamos completos. Essa pessoa aperfeiçoada pode ser 
um pequeno indivíduo, mas não obstante, representa toda a história e todo os futuros potenciais 
relacionamentos, e assim, poderíamos dizer que possui valor infinito. Uma vez que estamos 
cientes que temos esse valor universal, compreendemos que nossas vidas deveriam ser dirigidas 
e conduzidas a serviço de nossas mentes. 
 
Esse é o motivo pelo qual sua consciência sabe e lembra não apenas cada ação que você 
executou, mas também cada pensamento que você teve. Sua consciência está ciente destas coisas 
antes que seus próprios mestres, pais, ou mesmo Deus estejam cientes. Assim, se você fosse 
viver em absoluta obediência aos comandos de sua consciência, a qual é seu mestre pela 
eternidade, você estaria absolutamente garantido pela vida eterna. Essa é a maneira da criação de 
Deus. 
 
Olhando para a estrutura de um ser humano a partir de outra perspectiva, podemos reconhecer 
que Deus nos criou como seres com características duais. Ele criou nossos corpos físicos como 
miniaturas do mundo corpóreo tangível, e nossos corpos espirituais como representantes e 
senhores do mundo incorpóreo.  
 
Deste modo, vivemos por cem anos ou mais no mundo físico, e, uma vez que o corpo físico 
cesse suas funções, passaremos natural e automaticamente para o mundo espiritual incorpóreo. 
Desta forma, embora isto não possa ser percebido pelos olhos em nossos corpos físicos, o mundo 
espiritual é a automática e inevitável extensão de nossas vidas na terra, a terra natal original e 
eterna da humanidade, criada por Deus. 
 
O mundo espiritual realmente existe. Este não é um mundo cuja existência tenha sido fantasiado 
ou imaginado. Não temos o direito de escolha sobre isso. Este não é um mundo que podemos ir 
se nos agradar, ou nos recusarmos ir se não quisermos. Tal como Deus é eterno e imutável, o 
mundo espiritual criado por Ele também é eterno e imutável. Tal como vivemos no mundo físico 
em nossos corpos físicos e formamos todos os tipos de relacionamentos com o mundo existente, 
mesmo no mundo espiritual estamos destinados a continuar vivendo em nossos corpos 
espirituais, formando e mantendo relacionamentos próximos com todos os fenômenos do mundo 
espiritual. 
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O Relacionamento entre o Espírito e o Corpo Físico 
 
Entretanto, no relacionamento entre o espírito e o corpo físico de um ser humano, o espírito é o 
mais importante dos dois. O corpo físico dura por cerca de cem anos antes de cessar sua função, 
mas o espírito dura eternamente, transcendendo tempo e espaço. Não importa quão bem você se 
alimente no mundo físico, você está fadado a morrer. Portanto, antes de passar para o próximo 
mundo, você deve alcançar harmonia entre seu espírito e seu corpo físico vivendo sua vida 
terrena de tal forma que encontre os padrões tanto do mundo físico como do mundo espiritual. 
 
Em outras palavras, você tem a responsabilidade de aperfeiçoar seu espírito dentro de seu corpo 
físico na base da vida finita que você vive no mundo físico tangível. Entretanto, isto não significa 
que a perfeição de seu ser espiritual acontece automaticamente. Somente na base de ter 
alcançado completa unidade entre sua mente e seu corpo durante sua vida terrena, expressando 
amor verdadeiro através da ação, seu ser espiritual pode estar plenamente maduro.  
 
Senhoras e senhores, a fim de que o fruto possa amadurecer e ser colocado no armazém no 
outono, ele deve primeiramente passar através do processo de crescimento da primavera e verão 
e ser provido com os nutrientes fornecidos pela natureza e os cuidados especiais de seu dono. 
Frutos cultivados em um pomar por um agricultor preguiçoso e ignorante, serão atingidos por 
todos os tipos de doenças e serão afetados pelo mau tempo. Certamente eles cairão da árvore 
antes de estarem maduros, ou serão classificados como infestados por germes. Embora ainda seja 
um fruto, este será diferente do outro fruto, sendo que ele nunca será bom o suficiente para ser 
vendido no mercado. 
 
O fruto que amadureceu plenamente na árvore irá automaticamente para o armazém do dono. 
 
Da mesma forma, somente quando o espírito de uma pessoa alcançou a perfeição durante sua 
vida no mundo físico, o que pode ser comparado com a árvore, ele pode automaticamente entrar 
no mundo espiritual incorpóreo do Reino do Céu. Em outras palavras, uma pessoa entrará no 
Reino de Deus no céu automaticamente apenas quando estiver qualificada, e desfrutará o Reino 
do Céu vivendo como uma pessoa plenamente madura em seu corpo físico. 
 
Enquanto vive na terra, todas as suas ações e movimentos são registrados em seu ser espiritual, 
sem exceção, com as leis públicas do céu como o padrão. Deste modo, você entrará no mundo 
espiritual na forma de seu ser espiritual, o qual tem registrado sua vida na terra com 100 por 
cento de exatidão. Seu espírito demonstrará claramente se você tem conduzido uma vida madura 
de bondade, ou uma vida arruinada pelo pecado. 
 
O que isto significa é que Deus não julgará você; você será seu próprio juiz. Se está ciente desta 
regra surpreendente do Céu, você gastará os dias restantes de sua vida na terra em egoísmo e 
imoralidade, sucumbindo a todas as tentações de Satanás e em busca de nada mais do que 
prazer? Não, ao invés, você se absterá de prejudicar e ferir seu espírito, mesmo ao risco de sua 
vida terrena. Por favor, tenham em mente esta verdade: Se você estará destinado ao céu ou ao 
inferno é determinado por seus pensamentos, palavras e ações em cada momento. 
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Isto não implica, porém, que o espírito conduz sua própria vida ou que ele pode expressar amor 
verdadeiro por si mesmo. Seu ser espiritual cresce, amadurece e é finalmente aperfeiçoado 
somente em seu corpo físico, através de seu tempo de vida terrena tendo realizado amor 
verdadeiro, trazendo sua mente e corpo em um relacionamento bom e unificado de dar e receber. 
 
Não obstante, inegavelmente, seu ser exterior e seu ser interior estão em um relacionamento 
constante de conflito e luta. Quanto tempo mais vocês permitirão que esta luta continue? Dez 
anos? Cem anos? Em contraste, há inegavelmente uma ordem adequada para todas as formas de 
existência no universo. Isto indica que Deus não criou os seres humanos neste estado de 
desordem e conflito. 
 
Vocês precisam saber que é sua tarefa e responsabilidade como um ser humano dissipar todas as 
tentações direcionadas ao seu ser exterior (seu corpo físico) e alcançar vitória na vida seguindo o 
caminho de seu ser interior (sua consciência). A fortuna celeste estará com aqueles que 
conduzem suas vidas dessa forma. Eles alcançarão a perfeição de seus seres espirituais. 
 

Os Limites de Céu e Inferno 
 
Senhoras e senhores, que tipo de lugar é o céu e o inferno? Que tipo de pessoas entram no céu? 
Se ele realmente existe, onde seria? Seria fora da galáxia, do outro lado do céu? Ou é apenas um 
produto de nossa imaginação? Estas são questões que todos certamente ponderamos e 
perguntamos ao menos uma vez. 
 
Em resumo, céu é um mundo inundado com amor verdadeiro de Deus e estabelecido com o amor 
verdadeiro como seu eixo. Este é um mundo onde amor verdadeiro é a forma externa como 
também o conteúdo interno de todo o ambiente.  
 
Este é um mundo onde amor verdadeiro está presente no início e no fim da vida. Este é um 
mundo cheio de pessoas que nasceram através do amor verdadeiro, que vivem no abraço do amor 
verdadeiro, e, seguindo a trilha do amor verdadeiro, finalmente passam para esse próximo 
mundo, o mundo espiritual. 
 
Consequentemente, antagonismo e inveja não podem ser encontrados nesse mundo, pois este é 
um mundo natural onde cada pessoa vive para o benefício dos outros. Este não é um mundo 
governado por dinheiro, honra ou poder. Este é um mundo no qual o sucesso de uma pessoa 
representa o sucesso do todo, o gosto de uma pessoa representa o gosto do todo, e a alegria de 
uma pessoa representa a alegria do todo. 
 
Céu é um mundo preenchido com o ar do amor verdadeiro, onde todos respiram o amor 
verdadeiro. Este é um mundo onde a vida pulsa com amor em todo lugar, todo o tempo. Ele é um 
mundo cujos membros constituintes estão todos conectados ao verdadeiro Deus através de laços 
de sangue. Este é um lugar onde o mundo inteiro e todas as pessoas estão ligadas em um 
relacionamento inseparável, como as células em nosso corpo. Este é um mundo que é governado 
somente pelo amor verdadeiro, o amor que é a essência de Deus. Deste modo, Deus também 
existe pelo o amor verdadeiro. 
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Uma Vida de Amor Verdadeiro 
 
Vocês devem conduzir uma vida que seja completamente dedicada ao amor verdadeiro. Sua vida 
deve ser tal que você ame a Deus mais do que Adão, Eva ou Jesus. Através da realização do 
amor verdadeiro, vocês devem unir perfeitamente sua mente e corpo, e encontrar e estabelecer a 
realidade dos relacionamentos de amor verdadeiro. Para colocar de outra forma, vocês devem 
aperfeiçoar uma família verdadeira na terra, e as três gerações de avôs, pais e filhos devem viver 
juntas em amor verdadeiro. Somente então vocês serão elegíveis para entrarem no céu. 
 
Que tipo de amor é o amor verdadeiro? A essência do amor verdadeiro não é encontrada ao ter os 
outros servindo você. Ao invés, é encontrada quando você dá, serve e vive para o benefício dos 
outros. Este é um amor que dá e esquece que deu, e continua a dar infindavelmente. Este é um 
amor que dá com satisfação.  
 
Este é o coração da satisfação. Este é o amor de uma mãe amamentado seu bebê em seu seio. 
Este é o amor expresso através do sacrifício como quando, com satisfação, um filho age com 
piedade filial em relação aos seus pais. Este é um amor tal como aquele que Deus expressou 
quando criava a humanidade, um gesto que requereu amor absoluto, único, imutável e eterno que 
dá sem condições ou expectativas de receber alguma coisa em troca. 
 
Senhoras e senhores, amor verdadeiro traz a ordem espiritual, paz e felicidade que servem o bem 
comum. Amor verdadeiro é amor que determina a origem, o centro e a soberania do universo. 
Amor verdadeiro é a raiz, e o símbolo da vontade e poder de Deus. Portanto, quando ligados no 
amor verdadeiro, é suficiente estar juntos eternamente; pois este é um amor que pode atrair não 
somente o universo, mas até mesmo Deus. O valor do amor verdadeiro repousa em seu poder, 
que é forte o suficiente para erradicar as muralhas das barreiras nacionais, raciais e religiosas, 
criadas pelos descendentes humanos decaídos. Esse é o motivo pelo qual a condição absoluta 
necessária para entrar no Reino do Céu é uma vida que tenha sido vivida para o benefício dos 
outros, isto é, uma vida de amor verdadeiro. 
 
Contudo, olhem para o mundo no qual estamos vivendo atualmente. As pessoas do mundo estão 
cativas nas armadilhas do extremo egoísmo, clamando por ganho material. Elas perderam todo o 
senso de valores e caíram nas profundezas da autogratificação e degradação. O mundo está cheio 
de alcoólatras. Como se drogas e sexo livre não fossem suficientes, há até mesmo aqueles que 
praticam incesto—um ato nem mesmo visto no mundo animal—e ainda vivem com suas cabeças 
erguidas.  
 
Este mundo se tornou um lugar de bestas com rostos humanos vagando livremente, mesmo 
depois de violarem mulheres—avós, mães, esposas e filhas. Este mundo se tornou um lugar onde 
a troca de cônjuges entre casais está crescente. Tais circunstâncias são sem qualquer dúvida o 
pináculo da destruição da moralidade e os últimos dos atos decaídos. Este mundo se tornou o 
inferno na terra, onde o mundo aperfeiçoado, encarnando o ideal que Deus imaginou na Criação, 
nem mesmo pode ser sonhado. 
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Os Resultados da Queda 
 
Devemos saber que todos estes problemas estão enraizados na Queda de Adão e Eva, nossos 
primeiros antepassados. Adão e Eva, que estavam no estágio de perfeição do período de 
crescimento, tiveram um relacionamento sexual antes de seu tempo certo, devido à tentação de 
Satanás. Portanto, a Queda foi uma união sexual ilícita de um homem e uma mulher. Este é o 
motivo pelo qual, por milhares de anos, as pessoas continuaram a cometer tais atos indecentes, 
atos traidores que cravaram uma lança afiada no coração de Deus. Elas têm sido incapazes de 
fugir da realidade da linhagem decaída. 
 
Senhoras e senhores, um homem ou mulher sozinho pode somente ser uma metade do todo. É 
assim como Deus nos criou. Por essa razão, Ele trocou os soberanos dos órgãos sexuais, os 
órgãos do amor. O soberano do órgão sexual da esposa é o esposo, e o soberano do órgão sexual 
do esposo é a esposa. Somente quando cada um está enraizado no amor verdadeiro para o 
benefício do outro, eles se colocam na posição de soberanos sobre seu cônjuge. Em outras 
palavras, independentemente de quem eles sejam, os seres humanos somente podem se tornar 
indivíduos perfeitos—ao invés de uma metade—quando eles asseguram a posição de um 
soberano através do matrimônio. 
 
O órgão sexual humano é sagrado. Ele é o palácio da vida onde a semente da vida é semeada, o 
palácio do amor onde a flor do amor é feita para florescer, e o palácio da linhagem onde o fruto 
da linhagem recebe vida. Através deste órgão sexual absoluto, a linhagem absoluta, o amor 
absoluto e a vida absoluta são produzidos; e a harmonia absoluta, a unidade absoluta, a liberação 
absoluta e a tranquilidade absoluta podem surgir. 
 
Por qual razão, então, estamos tentando restaurar a posição do soberano do órgão sexual? É a fim 
de possuir o amor de Deus a partir dessa posição. Ele é o sujeito dos três grandes amores. Como 
o soberano do universo, Ele é o mestre verdadeiro, o soberano verdadeiro e o pai amoroso 
verdadeiro. 
 
Estes formam a base para o verdadeiro princípio dos “três grandes sujeitos.” Todos estes 
ensinamentos e verdades são criados através da vida de uma verdadeira família modelo; e com 
sua expansão, a sociedade, a nação, o mundo e até mesmo o universo serão transformados no 
reino da paz da família ideal modelo. 
 
Entretanto, por causa da Queda, o primeiro Adão perdeu a verdadeira linhagem original, e 
consequentemente falhou em formar o casal original e a família original. Adão, que deveria se 
tornar o verdadeiro mestre, o verdadeiro pai e o verdadeiro rei, herdou a linhagem de Satanás e 
foi degradado à posição de um falso mestre, um falso pai e um falso rei. 
 
Quando pensamos sobre isto, o propósito para a vinda de Jesus à terra não repousava em 
nenhuma outra coisa: era para reverter os efeitos da Queda. Se Jesus, que veio como segundo 
Adão, não tivesse perdido sua vida na cruz, ele teria restaurado a linhagem original de Deus, sem 
nenhum relacionamento com a Queda, e teria recuperado a falha do primeiro Adão, estabelecido 
a verdadeira família como o Salvador da humanidade, e fundado a pátria original para a 
humanidade na terra. 
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Este teria sido o reino global incorporando o ideal de paz, o reino do céu na terra. Entretanto, 
seus discípulos, os líderes Judeus e os líderes da nação de Israel falharam todos em reconhecer o 
Cristo, e sua descrença fez com que a vida de Jesus chegasse a um fim de uma maneira miserável 
e trágica. 
 
Alguém realmente já conheceu o coração aflito de Jesus, cuja passagem a partir da terra foi tão 
prematura, e que não deixou nenhum descendente? Embora dois mil anos de história cristã 
tenham se passado, não houve nenhum cristão que realmente compreendeu as tristes 
circunstâncias de Jesus? Jesus partiu repentinamente deste mundo, deixando poucos vestígios 
além da promessa de retorno. Embora seu corpo físico tenha sido enterrado e se tornado pó, a 
vontade que Deus tinha tentado cumprir através dele está finalmente no processo de ser 
completada neste tempo, na conclusão da história, através dos Verdadeiros Pais que receberam o 
selo do Céu e apareceram na terra. 
 
Entretanto, a vida do Reverendo Moon, cuja tarefa é completar a missão de Verdadeiros Pais, 
tem sido uma vida de tristeza, feita por inexprimível sofrimento e perseguição. O Terceiro Adão, 
os Verdadeiros Pais, precisa indenizar e reverter completamente todas as falhas do primeiro e 
Segundo Adão. Sua tarefa é concluir não somente a missão do Salvador, Messias e Senhor em 
sua segunda vinda, mas também as missões de todas aquelas maiores figuras a partir de quem 
surgiram as religiões. 
 
Com semelhanças com a criação de Deus do universo, sua vida tem continuado a grande obra da 
recriação da humanidade, onde nem mesmo o menor erro é permitido. Este tem sido um curso 
solitário que não pode ser plenamente compreendido por ninguém. Este tem sido um curso que 
exigiu dele trilhar caminhos espinhosos através do deserto—caminhos que ele teve que seguir 
totalmente sozinho. Nem mesmo Deus pôde reconhecê-lo. Pairando muitas vezes entre a vida e a 
morte, até mesmo vomitando sangue, ele ainda teve que se erguer novamente como uma fênix 
para se manter fiel à sua promessa a Deus. 
 
Embora ele fosse inocente, o Reverendo Moon teve que suportar aprisionamento injusto por seis 
vezes: por trabalhar no movimento clandestino pela independência quando estava estudando no 
Japão em seus primeiros tempos; por propagar a vontade de Deus em Pyongyang, que estava sob 
o regime comunista imediatamente após a independência da Coreia; durante a administração de 
Syngman Rhee, após a Coreia ter renascido como uma nação livre; e, além disso, mesmo nos 
Estados Unidos, que orgulhosamente se apresenta ao mundo como um modelo de democracia. 
Quem na terra pode compreender a vida do Reverendo Moon? Sua vida tem sido de miséria, que 
ele teve que suportar mordendo sua língua, para o propósito de confortar Deus, e para a salvação 
das pessoas decaídas do mundo que estão sofrendo na realidade de morte. Mesmo agora, se uma 
pessoa olhasse para meu coração e falasse uma palavra de simpatia, eu explodiria em lágrimas e 
elas fluiriam com uma grande cascata. 
 

O Céu Começa a partir da Família 
 
Senhoras e senhores, a era pecaminosa de restauração através de indenização, a era antes da 
vinda do céu, passou e a era do governo constitucional regida pela lei celeste está sobre nós.  
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Esta é a era após a vinda do céu. Vocês estão vivendo agora em uma era de graça na qual, após 
receber a Bênção do Matrimônio dos Verdadeiros Pais, concluindo a conversão da linhagem, e 
conduzindo uma vida que está verticalmente alinhada com o Céu, tal que nenhuma sombra seja 
projetada, vocês podem entrar automaticamente no Reino do Céu. Isso é o mesmo que dizer, se 
vocês estabelecem uma família verdadeira na terra e conduzem uma vida celeste, uma vez que 
vocês venham a morrer, suas vidas estarão conectadas com o Reino de Deus e vocês desfrutarão 
a vida eterna. 
 
Portanto, no âmbito da família, vocês devem servir a Deus como o Pai na posição mais elevada. 
Cada um de vocês deve se tornar Seu filho, aperfeiçoando o relacionamento pai e filho com Ele 
através de compartilhar sua vida com Ele, conectados pela linhagem de sangue. Em resumo, 
vocês devem formar uma parceria de amor verdadeiro com Deus, e viver junto com Ele. 
 
Quem seria o maior avô do universo? Os primeiros antepassados humanos, Adão e Eva, 
chamavam Deus de “Pai.” Os filhos deles deveriam chamá-Lo de “Avô”? Não, eles também 
deveriam chamá-Lo de “Pai.” Porque isto é assim? A partir do ponto de vista de Deus, o centro 
vertical, todos os parceiros objetos de amor são iguais. Seus parceiros objetos, que são 
produzidos através da expansão e multiplicação horizontal de Seu amor, assumem valor igual 
independentemente de quem eles sejam, transcendendo tempo e espaço. Simplificando, todos 
possuem valor igual no amor aperfeiçoado.  
 
O Reino do Céu deve primeiramente ser alcançado na terra. O que isto significa é que o Reino do 
Céu ser estabelecido no mundo corpóreo é o pré-requisito para estabelecer o Reino do Céu no 
mundo incorpóreo. Portanto, o céu não é um mundo encontrado no espaço exterior no outro lado 
da galáxia, nem é o sub-produto da imaginação existindo somente no cérebro humano. Ele se 
refere ao Reino do Céu substancial na terra, o qual pode somente ser criado quando vocês estão 
conduzindo uma vida expressiva de amor verdadeiro. Quando deixam o mundo físico nesse 
fundamento, vocês entram automaticamente no Reino do Céu espiritual. Isto significa que 
somente quando tiverem conduzido uma vida celeste na terra, vocês podem também conduzir tal 
vida no céu. 
 
Somente o fruto que amadureceu plenamente na árvore é classificado enquanto no armazém 
como um produto da melhor qualidade. Neste ponto repousa a razão pela qual sua vida não 
deveria ser aquela que está vinculada ao inferno, como um fruto que é devorado pelos insetos na 
árvore. Vocês nunca devem esquecer que, através de suas vidas na terra, vocês mesmos 
determinam se irão para o céu ou para o inferno. 
 

O Valor da Família 
 
Senhoras e senhores, a razão pela qual sentimos saudade da família que deixamos para trás é 
porque no lar existe amor uns pelos outros. A família é onde o amor de mãe e pai, o amor de 
irmãos e irmãs mais velhos e irmãos mais jovens, e o amor do cônjuge, dos filhos e dos próximos 
estão todos profundamente enraizados. Este é um lugar de afeição mútua, onde todos os 
relacionamentos e afinidades são reunidos através do amor mútuo. Isto faz você querer estimar 
cada um dos membros de sua família.  
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É o anseio e desejo de qualquer viajante que deixou sua família para trás, de corajosamente 
voltar e aparecer diante de sua família novamente como um ser liberado, e abraçar montanhas, 
riachos e árvores, amar seus familiares e conterrâneos, e cantar canções de êxtase. Entretanto, a 
situação da humanidade descendente da Queda tem sido diferente: banidos de sua terra natal 
original e destinados a vagarem em solidão e derrota, os seres humanos são incapazes até mesmo 
de voltar, não importa quanto eles sintam saudades de suas famílias, pois eles perderam a raiz do 
coração de sua pátria original. 
 
Entretanto, com o ingresso da era de um novo céu e uma nova terra, os seres humanos têm sido 
puxados para fora do pântano que os estava sugando, e o caminho tem sido aberto para eles 
retornarem para suas terras natais—terras natais que eles não puderam esquecer nem mesmo por 
um momento— e encontrar com sua família verdadeira. Já pôde haver um dia de maior bênção 
para a humanidade? Agora chegou o tempo do poder e fortuna celeste, tornando possível para 
nós, restabelecer a família original que foi perdida através da Queda de Adão e Eva. 
 
Uma Família de Três Gerações Vivendo em Harmonia 
 
Quando buscamos a família original perdida, vocês devem defini-la a partir da posição do Adão 
aperfeiçoado, a partir da posição do Jesus aperfeiçoado, e a posição representando a Segunda 
Vinda do Senhor aperfeiçoado. Deus habitará nessa família. Essa família seria uma família de 
três gerações—avôs, pais e filhos—vivendo em harmonia. Nessa família vocês devem servir e 
atender seus avôs como a raiz histórica representando seus antepassados. 
 
A família estabelece o padrão para se viver junto em harmonia. A família na qual pais e filhos 
amam e respeitam uns aos outros, esposo e esposa estão embasados em confiança e amor mútuo, 
e irmãos e irmãs confiam e acreditam uns nos outros, e todos vivem juntos como uma unidade, é 
a família ideal modelo. Isto significa que vocês precisam estabelecer uma família verdadeira na 
qual o tronco do amor verdadeiro emerge a partir da raiz de amor verdadeiro e produz o fruto do 
amor verdadeiro. 
 
Tais famílias contêm a raiz viva da história e as raízes do Reino do Céu. Nessas famílias, o Reino 
do Céu na terra cria raízes. Elas são o solo no qual a realeza eterna de Deus é firmemente 
plantada. Os avôs, pais e filhos representam as raízes do passado, do presente e do futuro, 
respectivamente. A raiz do passado representa o mundo espiritual; a raiz do presente é o palácio 
representando o mundo atual; e a raiz do futuro estabelece os netos e netas como príncipes e 
princesas, e assim, erigimos o palácio da paz, representando a harmonia dos dois mundos, o 
mundo espiritual e o mundo físico. 
 
Desta maneira, as três gerações de avôs, pais e netos devem viver juntas como uma única 
família, servindo o Deus eternamente existente. Vocês devem saber que buscar e estabelecer essa 
família do Cheon Il Guk—o Reino de Deus—é a responsabilidade dos messias tribais, a missão 
dos Embaixadores para a Paz, e o desejo de Deus. 
 
O movimento para realizar uma sociedade de existência mútua, prosperidade e benefício, 
tornando a humanidade uma única grande família, derrubando as muralhas em nossos corações e 
eliminando até mesmo as barreiras entre nações, começa a partir de uma única família. 
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Portanto, devemos ter em mente que formar e estabelecer famílias verdadeiras é nosso chamado 
providencial, avançando o estabelecimento do reino de paz universal na terra. Vocês devem 
formar famílias que Deus sentirá falta e desejará retornar após Ele ter estado distante. Vocês 
devem criar famílias para as quais Ele possa vir livremente como um pai visitando Seus filhos. 
Isto é o que significa viver a serviço de Deus. Através de tal família, Deus se torna o parceiro 
sujeito de nossa consciência, atuando verticalmente. Seguindo esse parceiro sujeito vertical, sua 
mente se coloca na posição do sujeito vertical sobre você mesmo, e traz sua mente e corpo em 
unidade.  
 
Esse é o lugar onde amor paternal, amor conjugal, amor de filhos e amor de irmãos—em resumo, 
as quatro realidades de amor ou as quatro realidades de coração—são aperfeiçoados. Somente 
em tal família superior e inferior, frente e atrás, esquerda e direita podem estar conectados como 
uma unidade, e resultarem em um movimento esférico. 
 
Se o mundo fosse preenchido com tais famílias verdadeiras, esse mundo seria governado pelas 
maneiras e leis celestes, sem nenhuma necessidade de advogados, promotores ou mesmo juízes. 
Ponderem isto por um momento. Quem seriam as pessoas mais plenamente cientes de suas boas 
e más ações? Estes seriam seus avôs, seus pais, seu cônjuge e seus filhos. 
 
Há alguma coisa que não possa ser resolvida dentro da família? Quando pais e filhos, esposo e 
esposa, e irmãos mais velhos e mais jovens estabelecem um exemplo de viver para o benefício 
um do outro, como eles poderiam fazer algo imperdoável? Qual razão eles teriam para cometer 
crimes? Um mundo governado pela maneira e pelas leis celestes é um mundo natural, um mundo 
não obstruído da verdade e da razão pura, e um mundo do estabelecimento do meio-dia, quando 
nenhuma sombra é projetada. 
 
Estimados representantes da Federação dos Povos Mongóis, todos devemos retornar gratidão e 
glória a Deus e aos Verdadeiros Pais por nos esclarecerem sobre a incrível era providencial na 
qual estamos vivendo. Devemos dar louvor e graças pela eternidade aos Verdadeiros Pais por 
abrirem a era após a vinda do céu, a qual é sem precedentes na história, e que nunca será repetida 
no futuro, e por trazerem a era do estabelecimento da realidade da verdadeira liberação e 
completa liberdade interior. Tal como o sol se levanta com luz radiante no céu oriental, a fortuna 
celeste está agora brilhando sobre todas as pessoas. A cortina de escuridão que nos encobriu por 
milhares e dezenas de milhares de anos está se dissipando, enquanto a vontade do Céu está se 
enraizando em seus corações. Este é um caminho de destino que vocês não podem evitar. 
Portanto, levantem-se com coragem e gritem: “Qualquer um que quer viver, morrerá, e qualquer 
um que quer morrer, viverá!” 
 
Senhoras e senhores, a missão da Federação dos Povos Mongóis agora se tornou clara. Servindo 
a Federação para a Paz Universal como o Abel vertical, e a realidade religiosa e a realidade 
nacional do mundo como o Abel horizontal, ela deve estar na posição de Caim e trabalhar como 
a figura central no estabelecimento do reino global da paz ideal. Eu espero que vocês também 
participem ativamente no Projeto Túnel Estreito de Bering, atualmente sendo promovido como 
um projeto de construção da Federação para a Paz Universal. Através da conclusão deste projeto, 
a humanidade se tornará uma única grande família, e ocorrerá o estabelecimento de um mundo 
da paz ideal livre de guerras, patrocinando as bênçãos da paz eterna. 
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Por favor, tornem-se verdadeiros príncipes e princesas que podem atender e viver juntos com 
Deus, o eterno rei da paz, como os Verdadeiros Pais da humanidade. Vamos desenvolver a 
Federação dos Povos Mongóis em uma Federação da Linhagem Compartilhada Mongol 
recebendo a Bênção do Matrimônio dos Verdadeiros Pais e aperfeiçoando a mudança da 
linhagem. Por favor, assumam de coração que esta é a tarefa atribuída a vocês por Deus, e 
tornem-se os verdadeiros soberanos ao estabelecer o Reino de Paz e Unidade no céu e na terra. 
 
Que a graça de Deus possa estar sobre vocês, suas famílias e suas nações. 
 
Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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A MISSÃO DO MESSIAS DO CLÃ NA ERA REVOLUCIONÁRIA 
APÓS A VINDA DO CÉU 

 
Mensagem da Paz nº 4 

 

Este é o discurso que o Rev. Dr. Sun Myung Moon proferiu na “Reunião para Juntar os Clãs 

Coreanos para Salvar a Pátria para o Benefício da Paz Universal,” no dia 1º de junho de 2006, 

no Hotel Marriott em Seul, Coreia. 

 
Distintos líderes representantes das associações de clãs, senhoras e senhores: Obrigado por nos 
honrarem com sua presença hoje. Com a poderosa proclamação do novo milênio ainda ecoando 
em nossos ouvidos, este dia marca mais do que dois anos desde a declaração da abertura da era 
revolucionária após a vinda do céu. Esta declaração instilou uma promessa de nova esperança 
por um novo futuro nos corações dos 6,5 bilhões de pessoas do mundo. O período dinâmico da 
construção do Reino de Deus do Cheon Il Guk, quando um dia é como mil anos e mil anos é 
como um dia, está continuando. 
 
Enquanto adentramos neste tempo precioso e providencialmente significante, eu gostaria de 
aproveitar esta oportunidade para transmitir a vocês uma mensagem especial do Céu a respeito 
de sua missão, à luz do chamado de Deus para os coreanos, como os líderes representando as 
associações de clãs coreanos. O tema de meu discurso hoje é: “A Missão do Messias do Clã na 

Era Revolucionária Após a Vinda do Céu.” 
 

A Esperança da Humanidade 
 
Senhoras e senhores, se houvesse um sonho comum para todas as pessoas, independentemente de 
sexo, idade, tempo ou espaço, qual seria este sonho? Através de todas as eras os seres humanos 
têm ansiado e esperado pela realização do ideal do mundo de paz. Entretanto, a paz duradoura 
que traz alegria ao Céu nunca foi alcançada na história. Este fato permanece a base de nossa 
angústia e tristeza histórica. 
 
O que deu errado? O que provocou a descida da humanidade ao estado de ignorância do ideal 
que Deus tinha para Sua criação? Perfeição não pode ser encontrada na ignorância, mesmo se 
uma pessoa esperar por dez mil anos. 
 
Então como os seres humanos, criados como os filhos do Deus onipotente e onipresente, vieram 
a cair nesse estado de ignorância? Os primeiros antepassados, Adão e Eva, seguiram o falso pai, 
Satanás, através do caminho da Queda. De fato, esta é a primeira tragédia e a vergonha mais 
lamentável e humilhante na história humana. 
 
Deus não pode abandonar a humanidade. Dentro de Seu grande ideal de criação, eles foram 
criados como Seus filhos e parceiros absolutos em amor verdadeiro. Assim, Ele tem suportado os 
longos anos de história com um coração cheio de amargura, sofrimento e angústia. Deus é o 
eterno Verdadeiro Pai da humanidade que teve que perseverar através de um aprisionamento nas 
sombras da história. Ninguém conhecia esta realidade. 
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As Limitações da Busca pela Paz que está Baseada Somente no Esforço Humano 
 
Por toda a história, a humanidade tem continuamente trabalhado na direção da paz na base do 
esforço humano. O confronto entre democracia e comunismo é um exemplo primordial disto. A 
principal diferença entre os dois é a extensão na qual os direitos e liberdades individuais são 
reconhecidos e assegurados. O comunismo e a democracia são como filhos que perderam seus 
pais. Os dois se dividiram nas posições de Caim e Abel respectivamente e se tornaram 
prisioneiros das correntes do conflito fraternal. 
 
Os seres humanos, sem exceção, são os filhos de Satanás, sendo que cada um nasce herdando a 
linhagem de Satanás. Considerem a si mesmos por um momento. Em cada momento e em cada 
assunto da vida cotidiana, bem e mal estão lutando dentro de você para obter vantagem. Isso não 
é assim? Movimentos de paz sempre encontraram limitações e falhas por toda a história porque 
seres humanos imperfeitos os conduziram. Esta é a razão pela qual a Organização das Nações 
Unidas, lançada com um sonho esplêndido de realizar a paz mundial, hoje tem que enfrentar suas 
limitações inatas e confessar que não pode mais dar esperança para a humanidade. 
Simplificando, a ONU foi lançada durante a era anterior ao tempo no qual o Céu pode estar 
diretamente envolvido com o desdobramento da providência de Deus na história. 
 
Senhoras e senhores, pela força da devoção do Reverendo Moon no caminho do céu ao longo 
dos mais de oitenta anos de vida, um novo mundo está emergindo. Neste fundamento vitorioso, a 
era revolucionária após a vinda do céu tem sido proclamada. Estamos vivendo agora na era da 
fortuna celeste, uma era na qual todas as pessoas podem ser liberadas e retiradas da lama do 
pecado. Esta é a era na qual o mundo de liberdade e felicidade, o mundo ideal como 
originalmente pretendido no momento da criação, pode ser estabelecido. 
 
Há várias razões claras pelas quais o Céu designou a pessoa colocada diante de vocês, o 
Reverendo Moon, como os Verdadeiros Pais da humanidade que abriram uma nova era. 
Primeiro, foi no fundamento de minha vida de prática bem sucedida vivendo para o benefício dos 
outros. Ou seja, eu apliquei os valores de uma vida de amor verdadeiro, emergi triunfante, e 
ofereci esse triunfo para a humanidade. Todos os seres humanos nascem para viver para o 
benefício dos outros. Entretanto, por causa da ignorância resultante da Queda, as pessoas 
praticam o individualismo egoísta, que é completamente o oposto. Eu revelei este segredo do 
Céu e transmiti este conhecimento para a humanidade pela primeira vez na história. Deus está 
plenamente ciente do caminho que minha vida seguiu. 
 
Segundo, eu tenho dedicado minha vida para superar todos os obstáculos e estabelecer um 
fundamento vitorioso. Através da educação provida pela atual prática de amor verdadeiro, eu 
cumpri todas as condições necessárias para a recuperação e o estabelecimento de um 
relacionamento pai e filho entre Deus e a humanidade. Eu abri o caminho para os seres humanos, 
que se tornaram os filhos de Satanás, o adúltero e inimigo do amor—e que têm vivido como 
escravos do amor falso, da vida falsa e da linhagem falsa—renascerem para a verdadeira 
linhagem de Deus, a fonte do amor verdadeiro. Em outras palavras, eu abri amplamente o 
caminho para as pessoas alcançarem completa maturidade espiritual como indivíduos e 
estabelecerem famílias verdadeiras, clãs verdadeiros, povos verdadeiros, nações verdadeiras, e 
um mundo verdadeiro, conduzindo vidas de amor verdadeiro. 
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O Que os Seres Humanos devem Herdar 
 
Senhoras e senhores, enquanto criamos nosso caminho no mundo, descobrimos que 
inevitavelmente muitas conexões e relacionamentos influenciam nossas vidas. A maioria destas 
conexões surgem como resultado das escolhas que fazemos no contexto do ambiente ou 
condições nas quais nos encontramos. Estas conexões são embasadas em relacionamentos 
humanos que podem ser mudados ou apagados sempre que desejarmos através do esforço 
humano.  
 
Por outro lado, os relacionamentos celestes legados a nós por Deus desde o momento do 
nascimento, repousam fora da realidade da escolha. Estes relacionamentos são formados pelas 
conexões de sangue. Embora você possa não gostar de seus pais ou irmãos, por exemplo, você 
não pode mudá-los por escolha ou expulsá-los do cargo. Isto é porque eles estão conectados a 
você através de laços de sangue. Uma vez que você nasce na família com o sobrenome “Kim,” 
você tem que viver para sempre como parte da linhagem da família Kim. 
 
Qual é a razão pela qual a humanidade ainda tem que escapar da armadilha do pecado? É porque 
as pessoas nascem herdando a falsa linhagem de Satanás desde o início. Entretanto, isto não é 
inato baseado no princípio da conexão de sangue concedido pelo Céu de acordo com a vontade e 
propósito providencial. Ao invés, este é um relacionamento adquirido que existe na violação do 
princípio. Ele foi provocado pelo erro humano. 
 
Em outras palavras, embora os seres humanos tenham sido reduzidos para a posição de órfãos 
que perderam seus pais através da Queda, o relacionamento fundamental de pai e filho dotado 
pelo Céu permanece intacto. Os seres humanos, através da Queda, se tornaram serem ignorantes 
que vivem em um estado vegetativo, incapazes de reconhecer seu próprio Pai, embora Ele esteja 
bem ali dentro e ao lado deles. Portanto, todos os seres humanos pertencem à linhagem decaída 
independente de quem eles possam ser, e eles devem, sem exceção, nascer novamente através da 
conversão da linhagem. Esta é a única maneira de ser restaurado para o relacionamento de 
sangue originalmente pretendido e legado a nós por Deus. 
 
O Valor da Bênção do Matrimônio Intercultural 
 
Além disso, a melhor forma para restaurar as pessoas para a posição de filhos de Deus através da 
conversão da linhagem é através da Bênção do Matrimônio intercultural. É a maior das ações 
morais, criar a linhagem celeste em um nível totalmente novo, transcendendo as barreiras de 
raça, cultura, nacionalidade e religião. Este é um ato que rompe todas as ligações com o inimigo. 
Este é o rito sagrado de mudança da linhagem, através do qual todos podem ser recriados através 
dos Verdadeiros Pais, o Rei e Rainha da Paz, as manifestações substanciais de Deus, que o 
capacitam a exercer Sua providência no mundo atual. 
 
Amados líderes representantes das associações de clãs: ponderem esta questão silenciosamente 
em seus corações. Há alguma outra forma para livrar este mundo da guerra e do conflito que 
vemos ao nosso redor? Há uma maneira que seja mais eficiente do que criar uma única família 
global, onde não existe nenhum ódio entre os membros da família, através do matrimônio 
intercultural entre clãs inimigos ou, indo mais adiante, entre nações inimigas? 
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Como os líderes de clãs representando centenas de milhares, ou mesmo milhões, cada um de 
vocês se coloca na posição de um messias do clã. Seus antepassados, retrocedendo dezenas e 
centenas de gerações, têm sido mobilizados para assistir todos os seus movimentos. Assim, sua 
missão agora se tornou tão plana quanto possível. Em primeiro lugar, vocês precisarão dar a 
conhecer a cada membro de seu clã que a era revolucionária após a vinda do céu, isto é, a era 
para o estabelecimento do Cheon Il Guk chegou. Isto significa que vocês têm a responsabilidade 
de educá-los sobre a providência que Deus está conduzindo em um nível mundial nesta era, 
centrando nos Verdadeiros Pais. 
 
Vocês precisarão ensiná-los sem falhas que a Bênção do Matrimônio Intercultural é o meio mais 
efetivo para estabelecer um mundo ideal pacífico aqui na terra, para que todas as suas famílias e 
clãs se juntem às fileiras sagradas de abençoados através do matrimônio intercultural. 
 
Senhoras e senhores, é verdadeiramente lamentável que vocês não possam sentir com seus 
próprios olhos esta preciosa e revolucionária era após a vinda do céu nunca antes vista e que 
nunca será repetida. 
 
A razão para isto é que vocês contam apenas com seus cinco sentidos físicos. É minha sincera 
esperança que vocês abram seus cinco sentidos espirituais tão rapidamente quanto possível para 
que possam definitivamente perceber como a providência do Céu está se desdobrando nesta era. 
Entretanto, há uma única coisa que vocês precisam saber com certeza: este tempo providencial, 
esta era de fortuna celeste, a qual vocês receberam sem dar nada de sua parte, não esperará por 
vocês indefinidamente. 
 
Agora chegou o tempo para vocês se unirem como os representantes das associações de clãs 
coreanos que preservam o espírito do povo coreano e o orgulho da “raça vestida de branco.” Não 
há tempo a perder. O que importa se seu nome é Kim ou Pak? 
 
Que razão há para a Província Gyeongsang e a Província Jeolla não se unirem em harmonia? A 
União de Residentes Coreanos pró-Seul no Japão (Mindan) e a Associação Geral pró-Pyongyang 
de Coreanos Residentes no Japão (Chochongryon), cada uma, tem suas raízes na mesma 
Península coreana. E quanto às Coreias do Sul e do Norte? Não somos todos irmãos e irmãs, 
compartilhando uma linhagem comum? Neste tempo, devemos ter em mente que somos os 
descendentes da “raça vestida de branco” e os parentes de um povo chamado, escolhido e ungido 
por Deus nesta era. 
 
Nosso propósito definitivo é encontrar e estabelecer “Seu reino e Sua justiça,” enquanto 
servimos Deus como o centro. Qual país seria o reino? Este se refere ao reino do mundo ideal 
pacífico, semelhante na forma a uma família verdadeira com três gerações vivendo juntas em 
harmonia, confiando, respeitando e apoiando uns aos outros e se tornando uma unidade em amor. 
Em resumo, o reino é aquele lugar onde Deus é soberano. 
 
Então o que se entende por “Sua justiça”? Isto significa a forma e a regra celeste. O comando nos 
foi dado na terra para julgarmos, com a autoridade celeste do amor verdadeiro, este mundo mal 
que sofre sob regimes conspiradores e traidores, e para estabelecermos o mundo ideal pacífico de 
amor verdadeiro, um mundo livre e liberado, baseado na justiça e na verdade. 
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Afinal, a humanidade está destinada a se tornar uma única família. Os notáveis avanços da 
ciência moderna estão contribuindo grandemente para tornar este mundo uma única aldeia e 
família global. O belo mundo ideal pacífico no qual brancos e negros, e orientais e ocidentais, 
estão juntos em harmonia como uma única grande família, será estabelecido nesta terra. 
 

O Advento da Federação para a Paz Universal 
 
Durante este tempo de transição, a Federação para a Paz Universal e a Federação dos Povos 
Mongóis, que eu fundei, desempenharão importantes papéis. A Federação para a Paz Universal 
agora se colocará na posição Abel em relação à ONU existente. Ela não será uma arena de 
competição como aquela que existe entre as nações membros e os departamentos da ONU. Ao 
invés, ela conduzirá uma revolução histórica pela paz e bem-estar da humanidade em um nível 
global e universal. Ao contrário da ONU, a qual se concentra em assuntos e temas superficiais, a 
Federação para a Paz Universal cumprirá a missão messiânica que é genuinamente benéfica para 
a humanidade em um nível mais fundamental e substancial. 
 
Com este propósito em mente, no dia 20 de outubro do ano passado, enquanto estava na Ucrânia 
durante minha turnê mundial de discursos propagando a mensagem inaugural da Federação para 
a Paz Universal em 120 nações, eu proclamei diante do mundo a inauguração da “força policial 
do reino da paz” global e a “corporação do reino da paz” global. Estas duas organizações 
desempenharão o mesmo papel como os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos de nosso 
corpo. Em todos os cantos do mundo, elas protegerão as famílias abençoadas que fizeram um 
novo início através do enxerto na linhagem do Céu. 
 
Elas também cumprirão sua tarefa como sentinelas, defendendo, protegendo e cultivando este 
belo mundo, este Jardim do Éden dado a nós por Deus, pelo qual devemos ser gratos. 
 

A Federação dos Povos Mongóis para a Paz Mundial 
 
Senhoras e senhores, a raça Mongol, que compõem 74 por cento da população do mundo, é o 
maior grupo racial do mundo. Devemos inspirar todos os cinco bilhões deles e gerar um clima de 
amor verdadeiro neste planeta. Vocês e eu nascemos na Península coreana e compartilhamos o 
mesmo fundamento cultural. Portanto, vocês devem se tornar os embaixadores da paz e 
emissários especiais do Céu, transmitindo meus ensinamentos e educando os outros para que eles 
possam estabelecer famílias exemplares através do amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem 
verdadeira. 
 
A marca de nascença Mongol não é meramente uma marca física da raça Mongol. Ela é sem 
dúvida a marca dada pelo Céu há muito tempo para funcionar como um sinal pelo qual os 
Verdadeiros Pais elevariam e uniriam toda a humanidade com a chegada da revolucionária era 
após a vinda do céu. Além disso, a raça coreana, se colocando no centro dos povos Mongóis, 
deve estar na linha de frente dos 6,5 bilhões de pessoas do mundo, cumprindo sua missão de 
representar os Verdadeiros Pais. Vocês devem se juntar às fileiras orgulhosas da “força policial 
do reino da paz” e da “corporação do reino da paz” global em obediência ao sublime objetivo da 
Federação para a Paz universal, para o benefício de Deus e da humanidade. 
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Os mais de 280 clãs da Coreia devem se tornar uma unidade, transcendendo os limites de seus 
nomes e clãs, e se unindo orgulhosamente como um povo escolhido por Deus nesta era. Por 
favor, tenham em mente que esta é a missão dada por Deus para vocês como líderes 
representando os clãs e a raça coreana. 
 
Por favor, não esqueçam que a construção do mundo ideal pacífico, o qual Deus contemplou no 
momento da Criação, e que Ele desejava quando criou a humanidade, está agora sendo realizado 
bem diante de seus olhos. Se isto não é um milagre, então o que é? Em todo o mundo, os casais 
abençoados nos matrimônios interculturais estão fincando as raízes do amor verdadeiro do Céu. 
A nova linhagem celeste está dando frutos. O dia se aproxima quando a bela terra se tornará o 
Jardim do Éden original, onde desfrutaremos paz e felicidade duradouras, e onde, por inúmeras 
gerações, nossos descendentes gritarão “Aleluia para o Cheon Il Guk!” 
 
Que as grandes bênçãos e a graça de Deus possam estar com vocês, seus clãs, e o povo coreano. 
 
Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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O CHEON IL GUK É O REINO CELESTE IDEAL DE PAZ ETERNA 
 

Mensagem da Paz nº 5 
 

Este discurso do Rev. Dr. Sun Myung Moon foi proferido na ocasião da Cerimônia de Entrada 

para o Palácio da Paz Cheon Jeong e na Coroação do Rei da Paz do Céu e da Terra, em 13 de 

junho de 2006, no Palácio da Paz na Coreia. 

 
Mais elevados líderes de todas as nações do mundo, honrados convidados do Céu que se 
reuniram de todos os cantos da terra para celebrar este precioso dia providencial e histórico, e 
pessoas do mundo físico e do mundo espiritual que estão sendo renascidas como cidadãos do 
Cheon Il Guk: Em nome de toda a humanidade no mundo espiritual e no mundo físico, contando 
com mais de 300 bilhões de almas, eu ofereço infindável gratidão e glória a Deus, o Criador de 
todas as coisas, os Verdadeiros Pais eternos da humanidade e o grande Rei do céu e da terra. 
 
Eu peço que vocês levantem bem alto suas vozes em louvor pela vitória dos Verdadeiros Pais do 
Céu e da Terra, o Rei e Rainha da Paz do Céu e da Terra. Eles concluíram completamente todo o 
curso da restauração através de indenização a fim de salvar a humanidade, que, como 
descendentes da Queda, estariam eternamente destinados a vagar no mal e no sofrimento, sempre 
descendo o caminho para o inferno. 
 
Vocês se colocam hoje no local de um grandioso evento na história da providência de Deus. Este 
evento é sem precedentes e nunca será repetido. Este é o dia quando o Rei da Paz finalmente 
ascende em glória. Por favor, reconheçam que, embora eles possam não ser visíveis para vocês, 
milhares e dezenas de milhares de bons antepassados de famílias abençoadas estão aqui. Eles 
estão agora acima de suas cabeças, se juntando a vocês na celebração deste momento 
surpreendente. Toda a natureza está alegre, e céu e terra ressoam com coros de “Aleluia!”  
 
Se realmente entenderam o valor infinito deste dia, vocês seriam ainda incapazes de se sentar. 
Vocês seguiriam por todo o mundo cantando hinos de alegria e dançando em êxtase. 
 

A Cerimônia de Coroação para a Realeza de Deus 
 
Vocês conhecem o significado de 13 de janeiro de 2001? Este foi o dia da Cerimônia de 
Coroação para a Realeza de Deus. Por incontáveis anos o Céu esteve esperando por esse evento 
com grande expectativa. Esta foi a maior e mais exaltada celebração que a humanidade jamais 
testemunhou. Nesse dia, o Reverendo Moon, que recebeu a unção como os Verdadeiros Pais de 
toda a humanidade, e trilhou um caminho de indescritível sofrimento e dor até obter a vitória 
final, ofereceu todo o seu fundamento para o Céu. 
 
Por dezenas de milhares de anos, Deus tem suportado uma existência cheia de lamentação e 
tristeza, mesmo quando Ele conduzia Sua providência com um coração paternal. Quando essa 
cerimônia de coroação foi oferecida a Ele, isto marcou o momento de Sua liberação e liberdade 
interna longamente esperada.  
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Nesse dia providencial, declaramos para todo céu e terra que atenderíamos Deus como os 
Verdadeiros Pais verticais e Grande Rei do Céu e da Terra, que iríamos desfraldar e levantar bem 
alto a bandeira do Cheon Il Guk, e que a nova soberania do Céu tinha começado. 
 
Pelos três anos seguintes, nós, os Verdadeiros Pais, seguramos firmemente o leme enquanto os 
ventos da fortuna celeste sopraram ao nosso redor como um tufão. Seguimos em frente como se 
cada dia valesse como mil anos. Então, no fundamento da vitória dos Verdadeiros Pais, 
declaramos a data de 5 de maio de 2004 como o dia de Ssang Hab Shib Seung. Naquele dia, os 
Verdadeiros Pais trouxeram o término da era antes da vinda do céu com seus longos anos de 
tristeza, e abriram a era após a vinda do céu, a nova era quando podemos construir um novo céu 
e uma nova terra. Isto marcou o início de uma grande e histórica revolução para devolver a terra 
para Deus como uma realidade substancial. 
 
Amados cidadãos do Cheon Il Guk, hoje vocês estão recebendo surpreendente graça. Vocês estão 
participando na cerimônia de coroação do substancial Rei da Paz do Céu e da Terra, e vocês 
estão sendo registrados como cidadãos do Cheon Il Guk. Não somente vocês, mas também seus 
antepassados às dezenas de milhares agradecerão vocês por toda a eternidade pela graça que eles 
estão recebendo juntamente com vocês hoje. 
 
A Bíblia diz: “Buscai primeiro o reino de Deus, e a Sua justiça.” Hoje vocês estão 
testemunhando o milagre dos milagres: o estabelecimento do Cheon Il Guk, a soberania 
substancial na era após a vinda do céu. Deus realmente opera de formas misteriosas. No primeiro 
dia do novo milênio, Deus já tinha determinado a terra para o Cheon Il Guk. Quem poderia 
imaginar, porém, que poderíamos ver o dia quando o Rei da Paz do Céu e da Terra ascenderia ao 
seu trono? Vocês pensaram que isto era apenas um sonho, mas estão testemunhando isto em seu 
tempo de vida. 
 
O Caminho do Povo do Cheon Il Guk 
 
Cidadãos do Reino do Céu, este é um dia precioso e abençoado de vitória e glória. Agora, como 
o Rei da Paz do Céu e da Terra, eu declararei, neste décimo terceiro dia de junho no sexto ano do 
Cheon Il Guk, a missão e as tarefas fundamentais que todos os cidadãos do Cheon Il Guk devem 
entender e viver enquanto trilham o caminho do Céu. 
 
Primeiro, tendo Deus como os Verdadeiros Pais verticais, e vocês como os verdadeiros filhos de 
Deus, vocês estabelecerão a realidade de três gerações em sua família, aperfeiçoarão as Quatro 
Grandes Realidades de Coração, e atenderão Deus no eixo vertical pela eternidade. 
 
Além disso, vocês inscreverão em seus corações a necessidade de defender o Rei da Paz do Céu 
e da Terra, que são os Verdadeiros Pais horizontais, e viver com absoluta obediência no eixo 
horizontal pela eternidade como um cidadão do Cheon Il Guk. Vocês viverão para o benefício 
dos outros, que é a prática do amor verdadeiro, o padrão para sua vida. Vocês estabelecerão uma 
família verdadeira e criarão filhos verdadeiros que são puros e sem pecado, protegendo assim a 
linhagem de Deus e legando-a intacta de geração a geração. 
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Segundo, não importa qual seja a situação, vocês viverão com suas mentes e corpos unidos como 
uma unidade. Em meu caso também, desde o dia que me determinei pela primeira vez a seguir o 
caminho do Céu, resolvi manter isto como meu lema: “Antes que você deseje ter domínio sobre 
o universo, você deve primeiramente obter domínio sobre si mesmo.” 
 
Deus concedeu a vocês uma consciência como seu guia na realização deste objetivo. Sua 
consciência sabe tudo sobre vocês. Ela tem completo conhecimento de cada ação e passo que 
vocês assumem; ela até mesmo conhece seus pensamentos. Sua consciência sabe todas estas 
coisas sobre vocês antes que seu mestre ou pastor saiba. Ela sabe destas coisas antes que seus 
pais saibam. Ela sabe até mesmo melhor do que Deus sabe. Por isso, se vocês colocam sua 
consciência na posição de Deus em suas vidas, e seguem o caminho de obediência absoluta, o 
caminho do “estabelecimento do meio-dia” quando suas vidas não projetam nenhuma sombra, 
certamente vocês estabelecerão uma realidade de ressonância entre suas mentes e seus corpos e 
aperfeiçoarão sua unidade harmoniosa. 
 

Paz Mundial através do Matrimônio Intercultural 
 
Cidadãos do Cheon Il Guk, a unificação do mundo espiritual está concluída. A questão agora são 
os 6,5 bilhões de pessoas vivendo na terra, em seus corpos físicos. Elas se esforçam em agonia 
em meio ao pecado e sofrimento, contudo elas são seus irmãos e irmãs. Sua terceira missão é 
educá-las e trazê-las para casa como o povo do Cheon Il Guk. 
 
Vocês devem educá-las para compreenderem que todos os seres humanos sem exceção, são 
descendentes da Queda e devem mudar sua linhagem de sangue através do recebimento da 
Bênção do Sagrado Matrimônio dos Verdadeiros Pais. Vocês devem continuar a obra de enxertar 
as pessoas na Verdadeira Oliveira, fazendo-as participar na graça do matrimônio intercultural, 
até o dia quando toda a humanidade, contando com mais de 300 bilhões de almas, estiver 
restaurada para a linhagem de Deus. 
 
Quarto, vocês são criados para passar nove meses no ventre, talvez cem anos na terra respirando 
ar, e então passar toda a eternidade no mundo espiritual. Vocês devem entender que, tal como 
uma preparação adequada no ventre é requerida para uma vida saudável após o nascimento, 
vocês devem devotar suas vidas terrenas para se prepararem para o próximo estágio da vida no 
mundo espiritual. Nunca esqueçam que todo o tempo e em todo lugar, e não importa o que vocês 
estejam fazendo, seus antepassados no mundo espiritual estão com vocês. Estejam sempre 
atentos para viverem em harmonia com o mundo espiritual. Comuniquem-se em oração com o 
mundo celeste com sinceridade e dedicação, para que vocês possam se tornar aperfeiçoados em 
sua existência espiritual enquanto estão vivendo na terra. 
 
Quinto, seus talentos e habilidades são requeridos para o gerenciamento e governança do Cheon 
Il Guk. Portanto, arranquem fora agora sua máscara de individualismo egoísta. Ela é mais um 
resquício da era antes da vinda do céu. A fim de pertencer ao Céu, vocês devem mudar a posse 
participando na Cerimônia de Retorno da Propriedade, oferecendo todas as coisas que vocês 
possuem para Deus, e recebendo isto de volta a partir de Deus. 
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Além disso, todos os cidadãos do Cheon Il Guk proverão os fundos para o bem-estar e paz da 
humanidade, não por taxação, mas por contribuições voluntárias. Eles demonstrarão o modelo de 
oferecer os primeiros três décimos de seus rendimentos para propósitos públicos. Isto não pode 
ser uma taxa imposta; tem que ser um presente que cidadãos oferecem voluntariamente ao Céu 
com corações alegres. 
 

O estilo de Vida dos Cidadãos do Cheon Il Guk 
 
Sexto, amados cidadãos do Cheon Il Guk, na era após a vinda do céu é possível recuperar o 
mundo ideal da criação que foi perdido como resultado da Queda. Deus criou todas as coisas no 
universo como nosso ambiente natural; estas coisas são absolutamente necessárias para a 
prosperidade humana. 
 
Os seres humanos e a natureza estão destinados a compartilharem uma realidade de ressonância 
mútua, com os seres humanos como os parceiros sujeitos de amor e a natureza como o parceiro 
objeto prosperando sob a administração humana e embelezada pela criatividade humana. Não 
podemos mais tolerar ações que destroem a natureza e poluem o ambiente. 
 
Como cidadãos do Cheon Il Guk, por favor, tenham a sabedoria para proteger e amar a natureza. 
Retornem para a natureza e desfrutem uma vida de liberação e completa liberdade interna. Amar 
a natureza é amar Deus e a humanidade. Quando a vida humana ressoa com a natureza, o caráter 
humano pode desabrochar em perfeição. As flores de uma verdadeira cultura do coração, um 
mundo verdadeiramente artístico, florescerá. Este será o Jardim do Éden, o ideal original onde 
Deus, os seres humanos e toda a criação vivem em completa harmonia e expressam sua natureza 
original. 
 
Se vocês praticam esse amor verdadeiro em suas vidas cotidianas, como Deus poderia fazer outra 
coisa além de derramar grandes bênçãos sobre vocês? Vocês viverão por toda a eternidade em 
bênção e felicidade. 
 
Sétimo, a era após a vinda do céu que Deus e os Verdadeiros Pais abriram é um tempo de 
mudança dramática. Como cidadãos registrados do Cheon Il Guk, vocês têm a missão de fazer 
esta era desabrochar e dar frutos em bênção e glória. Portanto, por favor, tornem-se emissários 
do Céu, cumprindo as missões duais da “força policial do reino da paz” e “corporação do reino 
da paz.” 
 
Sirvam a humanidade sob a bandeira da Federação para a Paz Universal, a qual está trabalhando 
para estabelecer a posição da “Organização das Nações Unidas tipo Abel.” Dignos compatriotas 
e mulheres, se não vocês, então quem nutrirá e protegerá as famílias abençoadas e este planeta 
Terra abençoado que Deus nos concedeu? 
 
Por favor, tornem-se verdadeiros príncipes e princesas que vivem em atendimento a Deus como 
seus Verdadeiros Pais verticais, pois Ele é o Rei da Paz das multidões. Vamos edificar o 
duradouro reino de paz atendendo o Rei da Paz do Céu e da Terra e cumprir o caminho de um 
verdadeiro filho devotado, um patriota, um santo, e um membro da família dos filhos e filhas de 
Deus. 
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Amado povo do Cheon Il Guk, eu espero que vocês verdadeiramente celebrem e desfrutem este 
precioso e sagrado dia. Se livrem de todas as suas ansiedades e preocupações e celebrem este dia 
em alegria enquanto atendem seu Pai Celeste e os Verdadeiros Pais com todo o seu coração. A 
sinceridade e dedicação expressas por cada um de vocês traz ainda mais glória para este dia. As 
lindas montanhas, riachos, árvores e flores aqui nas vizinhanças do Lago Cheongpyeong estão 
derramando suas bênçãos sobre vocês, enquanto se preparam para embarcar em suas jornadas 
ambiciosas. Seus descendentes também terão orgulho que vocês participaram neste dia 
longamente esperado, e eles honrarão e louvarão vocês para sempre. 
 
Eu oro que a abundante graça e bênçãos de Deus no céu possam estar sobre vocês e suas 
famílias. 
 
Obrigado. 
  

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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DISCURSO NA CERIMÔNIA INAUGURAL DO 
“TIMES AEROSPACE INDUSTRIAL COMPLEX” 

 
Mensagem da Paz nº 6 

 

Este discurso do Rev. Dr. Sun Myung Moon foi dado na cerimônia inaugural do “Times 

Aerospace Industrial Complex da T.A. Korea, LLC,” em 10 de junho de 2006. 

 
Respeitados líderes da Indústria da Aviação; Moradores de Gimpo; Distintos convidados do país 
e do estrangeiro; e em particular, executivos da Companhia Sikorsky que vieram do exterior para 
nos congratular neste dia! 
 
Somos verdadeiramente gratos a todos vocês que vieram de tão longas distâncias, a despeito de 
suas agendas ocupadas, para atenderem à cerimônia de inauguração do Times Aerospace 

Industrial Complex da T.A. Korea, LLC. 
 
Além disso, gostaríamos de expressar nossa gratidão mais uma vez a todos vocês, que tornaram 
possível a realização da cerimônia de inauguração de hoje do Times Aerospace Industrial 

Complex, situado a meio caminho entre o Aeroporto Internacional de Incheon e o Aeroporto 
Internacional de Gimpo, aberto a mais de meio século atrás.  
 
É nossa esperança que este se desenvolverá em um estado de arte de complexo industrial da 
aviação, tanto em conceito como em realidade, através do recebimento da aprovação como um 
complexo industrial, e sendo designado como um empreendimento que atrai investimento 
estrangeiro. 
 
Eu tenho dedicado minha vida inteira para ensinar o caminho de viver para o benefício dos 
outros através da prática do amor verdadeiro. Este é o princípio básico que seguramente não se 
aplica somente aos indivíduos, mas para todos os níveis da vida—desde a família até a sociedade 
e a nação. No início, eu tinha a convicção que minha pátria da Coreia—que naquele tempo 
estava sofrendo na pobreza—se tornaria próspera, e além disso, que ela se tornaria uma nação 
que poderia compartilhar o que tinha com o restante do mundo; que ela deveria ser capaz de 
contribuir espiritualmente. Além disso, ela precisaria de um fundamento forte de habilidades 
técnicas de engenharia. 
 
Por isso fundei a Indústria Pesada Tongil Co. Ltd., cerca de quarenta anos atrás. A companhia 
importou a mais avançada tecnologia de automóveis das companhias alemãs, e assim, lançamos 
o fundamento para a tecnologia automobilística da Coreia moderna. 
 
Perseguindo a paz mundial através de esforços que vão além de religiões e nações específicas, eu 
ousei iniciar o projeto de ampla escala para conectar as regiões do mundo através da construção 
de um túnel ou ponte através do Estreito de Bering entre a Rússia e os Estados Unidos. Através 
de tal empreendimento, eu estou fazendo meu máximo para inspirar toda a tecnologia a 
contribuir para a paz e o bem-estar da humanidade. 
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Agora que conclui trinta e quatro anos de trabalho longe da minha pátria da Coreia, eu retornei 
para o meu país, e decidi estabelecer o fundamento para a tecnologia da aviação, que de todas as 
tecnologias industriais, é a que requer mais precisão. Isto é para que no século XXI, a Coreia 
possa se tornar uma nação líder na indústria de máquinas, e especificamente, contribuir para o 
desenvolvimento da indústria da aviação. Portanto, eu estabeleci a T.A. Korea, LLC, e busquei 
cooperação tecnológica da Companhia Sikorsky, a qual se orgulha de ter a melhor tecnologia de 
helicópteros do mundo. 
 
Doravante, a T.A. Korea se concentrará em desenvolver helicópteros para o transporte de grandes 
grupos de pessoas para atender a demanda do público, enquanto abre novos horizontes na 
indústria de helicópteros. Esperamos que isto não apenas revolucione o transporte em massa na 
Coreia, mas também contribua para aprimorar a qualidade de vida neste país elevando a 
eficiência da utilização de seu território. É minha esperança que a T.A. Korea, através da 
fundação do Grupo Tongil, possa se estender para 180 nações do mundo através da realização de 
uma campanha para a distribuição de tecnologia que eu sempre tenho defendido. Isto 
desempenhará um papel importante no estabelecimento da Coreia como uma potência industrial, 
e assim, contribuirá grandemente para o desenvolvimento da nação, e finalmente para a 
felicidade de todas as pessoas do mundo. Senhoras e senhores, meus esforços para o benefício do 
bem-estar e paz de toda a humanidade agora estão sendo conduzidos em várias áreas. 
 
Após inaugurar a Federação para a Paz Universal em Nova York, no dia 12 de setembro do ano 
passado, eu viajei para 120 nações do mundo para transmitir minha mensagem inaugural. Eu 
propus que a Federação para a Paz Universal, na posição da “ONU tipo Abel,” deveria ser 
desenvolvida como uma nova organização internacional de paz. Ao mesmo tempo a Organização 
das Nações Unidas, como uma instituição tipo Caim, deveria ser reformada pela criação de um 
conselho de paz, uma organização legislativa composta de líderes religiosos globais do mesmo 
nível como os membros do atual Conselho de Segurança da ONU. Estou me referindo à 
fundação de um Conselho de Paz que não falará pelos interesses de uma nação específica, como 
fazem os representantes da ONU existente, mas que verdadeiramente trabalhará para o bem-estar 
e a paz da humanidade a partir de uma perspectiva inter-religiosa e universal. 
 
Eu estou assumindo este surpreendente projeto pelo benefício da paz e pelo bem-estar da 
humanidade. Portanto, pessoas de todo o mundo me chamam o Rei da Paz e os Verdadeiros Pais 
da humanidade. A T.A. Korea, LLC, certamente se tornará um grande contribuinte para a 
realização deste grandioso projeto. Eu estendo minha gratidão ao governo da Província de 
Gyeong-gi e da cidade de Gimpo, e para o Ministério do Comércio, Indústria e Energia e o 
Ministértio da Finança e Economia, e particularmente ao Ministério da Construção e Transporte. 
Eu também gostaria de expressar minha profunda gratidão pelo apoio dos moradores de Gimpo, 
e por último, mas não menos importante, pelo firme compromisso da cooperação tecnológica da 
Companhia Sikorsky. Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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FAMÍLIA IDEAL DE DEUS 
E O REINO DO MUNDO IDEAL PACÍFICO – II 

 
Mensagem da Paz nº 7 

 
Esta mensagem foi proferida pelo Rev. Dr. Sun Myung Moon junto com as três gerações de sua 

família nas maiores cidades do mundo, começando com doze cidades na Coreia na ocasião das 

Reuniões Vitoriosas de Liberação para a Pátria da Paz Universal e o Retorno de Céu e Terra 

para Deus, iniciando em 31 de agosto de 2006. 

 
Respeitados Embaixadores da Paz, líderes de todas as áreas da vida, distintos convidados do país 
e do exterior, e amadas famílias abençoadas: 
 
Primeiro de tudo, eu gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos vocês por seus esforços 
em realizar a paz para toda a humanidade, e especialmente por seu apoio à Federação para a Paz 
Universal. Como vocês podem saber, depois das cerimônias de coroação nas quais eu fui 
reconhecido como o Rei da Paz, realizadas tanto no Edifício Oficial do Senado dos Estados 
Unidos como na Assembléia Nacional da Coreia em 2004, eu fundei a Federação para a Paz 
Universal na cidade de Nova York no dia 12 de setembro de 2005. Na base dessas vitórias, no 
dia 13 de junho deste ano, realizamos a Cerimônia de Entrada para o Palácio da Paz Cheon Jeong 
e a Cerimônia de Coroação dos Verdadeiros Pais como o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra. 
Estes foram passos dados na direção do estabelecimento do reino substancial do céu na terra, o 
Cheon Il Guk. 
 
Senhoras e senhores, imediatamente após a inauguração da Federação para a Paz Universal, eu 
embarquei em uma turnê mundial de discursos que me levou para 120 nações. Minha esposa, a 
Dra. Hak Ja Han Moon, herdou a vitória dessa primeira turnê mundial e saiu para concluir com 
sucesso uma turnê em 180 nações, declarando a mensagem de Deus na autoridade dos 
Verdadeiros Pais. Através desta turnê, a qual a levou por todo o mundo pelos últimos seis meses, 
ela e nossos filhos trabalharam juntos sem problemas, cumprindo a providência da cooperação 
mãe e filho. Como uma verdadeira mãe acompanhada pelos verdadeiros filhos, ela declarou a 
Palavra e oficiou a Cerimônia da Bênção para a Paz Mundial. Através disto, ela restaurou e 
ofereceu ao Céu a realidade da linhagem e a realidade da unidade de Caim e Abel, as quais 
haviam sido perdidas por Eva, a mãe da primeira família humana. 
 
Senhoras e senhores, 20 de agosto deste ano foi o vigésimo primeiro aniversário da minha 
libertação da prisão de Danbury nos Estados Unidos, a qual foi o último dos seis 
encarceramentos injustos que tive que suportar durante a minha vida. Minha libertação naquele 
dia significou a vitória sobre o aprisionamento em nível mundial e a realização da realidade de 
liberação e completa liberdade interna. Para comemorar esse dia significativo, e para dar as boas 
vindas e congratular minha esposa no retorno de sua recentemente concluída turnê mundial de 
discursos, eu realizei uma reunião de paz em nível global na Coreia. Mais de trinta mil líderes 
centrais, representando 1,2 milhões de Embaixadores da Paz, e líderes de 120 nações, se 
reuniram e fortaleceram suas resoluções de realizar a paz mundial. 
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Agora, no fundamento do sucesso desse evento providencial, estou viajando para todos os cantos 
do mundo com três gerações da família dos Verdadeiros Pais, na autoridade do Rei da Paz no 
Céu e na Terra, a fim de proclamar a mensagem. Ela contém os segredos do Céu, os quais Deus 
enviou para a humanidade nesta era após a vinda do céu.  
 
Distintos líderes, vocês podem sentir o coração intenso com o qual estou assumindo esta turnê 
mundial? Enquanto me aproximo dos meus oitenta e oito anos, eu não sei quando ou onde posso 
desmoronar ao longo do caminho. Eu já coloquei minha vida em jogo ao embarcar nesta turnê 
mundial, e ela pode ser minha última. Eu estou revelando os segredos do Céu. Estas podem ser 
as últimas palavras que os Verdadeiros Pais, que apareceram com o selo do Céu, deixam para a 
humanidade. Eu sinceramente peço que vocês abram seus corações e gravem estas palavras do 
Céu sobre eles. Que vocês possam ter a sabedoria para exaltar estas palavras como o padrão para 
suas vidas e transmiti-las para suas famílias, clãs, seus descendentes e as pessoas em sua 
comunidade. 
 
Senhoras e senhores, meu discurso de hoje novamente tem o título “Família Ideal de Deus e o 

Reino do Mundo Ideal Pacífico,” sendo que este é um resumo da mensagem do Céu que 
transmiti para os 6,5 bilhões de pessoas do mundo durante o ano passado. Meu propósito é 
lembrá-los novamente do papel e missão vistos a partir do ponto de vista da providência de 
Deus, e da importância da era na qual vocês estão vivendo. 
 

O Surgimento da Federação para a Paz Universal 
 
Senhoras e senhores, por toda a história, as pessoas têm trabalhado continuamente pela paz 
baseadas somente no esforço humano. Considerem o confronto entre democracia e comunismo.  
 
Externamente, a diferença entre os dois era a extensão até onde reconheciam e asseguravam os 
direitos e liberdades individuais. Contudo, a partir do ponto de vista da providência de Deus, 
comunismo e democracia são como filhos que perderam seus pais. Os dois se dividiram nas 
posições de Caim e Abel respectivamente, e ficaram presos nas algemas do conflito fraternal. 
 
Por toda a história, movimentos de paz inevitavelmente alcançaram seus limites e terminaram em 
fracasso porque foram organizados por seres humanos imperfeitos. Este é o motivo pelo qual a 
Organização das Nações Unidas, embora lançada com o sonho esplêndido de realizar a paz 
mundial, hoje deve admitir suas limitações inerentes e confessar que não pode mais dar 
esperança para a humanidade. Isto é simplesmente porque a ONU foi lançada durante a era 
anterior ao tempo quando Deus podia diretamente governar o desdobramento de Sua providência 
na história. 
 
Entretanto, agora é inteiramente possível para a Federação para a Paz Universal cumprir sua 
missão de unir céu e terra, e formar o reino do mundo ideal pacífico. Isto é porque ela representa 
a vitória de Deus e o fruto do sangue, suor e lágrimas dos Verdadeiros Pais. Portanto, a 
Federação para a Paz Universal é a esperança estimada do mundo. Ela desempenhará o papel de 
uma contraparte “tipo Abel” para a existente Organização das Nações Unidas “tipo Caim,” para 
renovar a ONU e prover a liderança para uma nova soberania da paz universal conhecida como 
Cheon Il Guk. 
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Portanto, por favor, tenham em mente que vocês, como líderes de todas as partes do mundo, 
estão recebendo a missão celeste para edificar a pátria substancial de Deus, a qual não é nada 
menos do que o ideal que Deus vislumbrava no tempo da Criação. 
 

O Propósito de Criação de Deus 
 
Respeitados líderes de todas as partes do mundo, qual vocês acham que é o propósito derradeiro 
de Deus para criar os seres humanos? Colocado de forma simples, é para experimentar alegria 
através do relacionamento com famílias ideais preenchidas com amor verdadeiro. Como se 
parece uma família ideal? Quando no início Deus criou os seres humanos, Ele fez Adão 
representando todos os homens e Eva representando todas as mulheres, com a intenção que eles 
se tornassem soberanos do amor verdadeiro. Então qual era o caminho mais rápido para eles 
cultivarem um caráter de amor verdadeiro? Em uma palavra, era assegurando um relacionamento 
de pai e filho com Deus, onde eles poderiam viver em atendimento a Deus como seu Pai e 
formar uma família modelo incorporando o ideal de paz de Deus. 
 
Eles deviam ter seguido o caminho de viver como uma única família com Deus, experimentando 
alegria eterna. Deus criou Adão e Eva, e os instalou como os primeiros antepassados da 
humanidade para formarem a família modelo e realizarem o ideal de paz. Ele se comprometeu 
absolutamente em educá-los como Seus filhos, para se juntarem a Ele em amor verdadeiro, vida 
verdadeira e linhagem verdadeira. 
 
Portanto, se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição individual de acordo com a vontade de 
Deus—isto é, se eles tivessem alcançado a perfeição de seu caráter e entrado nas relações 
conjugais com Sua Bênção, eles teriam alcançado a completa unidade com Ele. Deus teria 
habitado dentro da união deles. Seus filhos também estariam ligados a esta ordem sagrada de 
amor e desfrutado um relacionamento direto com Deus como seus Pais. Em outras palavras, o 
matrimônio de Adão e Eva aperfeiçoados teria sido o próprio matrimônio de Deus. Deus é para 
sempre Deus, mas ao mesmo tempo, Adão e Eva deveriam ter se tornado Suas encarnações. Eles 
teriam se tornado o corpo de Deus, e Deus teria se estabelecido dentro de suas mentes e 
corações. Ele teria se tornado os Verdadeiros Pais de todas as pessoas tanto no mundo espiritual 
como no mundo físico. 
 
A Importância da Linhagem 
 
Vocês sabem o que feriu mais o coração de Deus, causando a Ele a maior dor ao longo da 
história desde a Queda de Adão e Eva? Deus perdeu Sua linhagem, e com isso, Deus perdeu a 
base da irmandade humana, e até mesmo Sua soberania sobre a criação. A linhagem de Deus é 
mais preciosa do que a própria vida. Sem ela, os frutos da vida verdadeira e do amor verdadeiro 
nunca amadureceram. Ao invés, estes se tornaram os frutos de Satanás, ausentes de qualquer 
relacionamento com o Céu. A partir deles descendem os 6,5 bilhões de pessoas que agora 
povoam a terra. 
 
Senhoras e senhores, a linhagem é mais importante do que a vida e mais preciosa do que o amor. 
Vida e amor se juntam para criar a linhagem. Linhagem não pode ser estabelecida se vida ou 
amor está ausente. 
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Portanto, entre os três—amor, vida e linhagem—a linhagem é o fruto. A linhagem de Deus 
contém a semente de amor verdadeiro. A linhagem de Deus fornece o contexto e o ambiente para 
uma vida verdadeira. Assim, para nos tornarmos as pessoas ideais vislumbradas por Deus, isto é, 
pessoas de caráter ideal, e criarmos família ideais, primeiramente precisamos estar ligados à Sua 
linhagem. Para dar um passo adiante, somente quando estamos ligados à linhagem de Deus, é 
possível criar a pátria de Deus, a nação ideal. Somente quando estamos ligados à linhagem de 
Deus é possível estabelecer o reino do mundo ideal pacífico. 
 
Por favor, escrevam a importância da linhagem em seus corações. Eu não posso enfatizar isto 
suficientemente. Isto é porque o relacionamento pai e filho é o mais elevado e mais importante 
de todos os relacionamentos, e o relacionamento linear entre pais e filhos é o único caminho 
através do qual a linhagem de Deus pode ser transmitida e criada para durar para sempre. Vocês 
devem estar cientes sobre este ponto. 
 
Entretanto, é o amor falso, a vida falsa e a linhagem falsa que infestaram a terra. O amor, vida e 
linhagem de Deus caíram nas mãos do adúltero Satanás, o inimigo do amor. Céu e terra foram 
sufocados e transformados no inferno. O mundo se tornou um lugar miserável, distante da 
presença de Deus. Contudo, até este dia, as pessoas vivem em ignorância sobre isto. As pessoas 
estão iludidas ao acreditar que a linhagem do inimigo é a linha da vida sobre a qual o mundo 
depende. Esta é a lamentável verdade sobre a humanidade, que é descendente da Queda. Esse é o 
motivo pelo qual nos referimos a este mundo como o inferno na terra. Deus vê a trágica situação 
da humanidade com um coração cheio de dor. 
 
Além disso, quando, devido à Queda, Satanás obteve o controle da realidade da linhagem, ele 
também usurpou o direito do filho mais velho e o direito da soberania. Deus é como um pai que 
trabalhou e suou sua vida inteira para acumular ativos para seus filhos, e um ladrão roubou tudo 
em uma única noite. Quem pode compreender o triste e magoado coração de Deus? Deus perdeu 
Sua linhagem, perdeu Seus filhos, e foi forçado a entregar a soberania das nações e do mundo 
para Satanás. 
 
Há somente uma forma para recuperar a realidade da linhagem, o direito do filho mais velho e a 
soberania. Este é o caminho para obter a subjugação natural de Satanás, fazendo Satanás se 
render voluntariamente. Qual é o segredo para realizar isto? Isto somente é possível através do 
poder do amor verdadeiro, quando amamos nossos inimigos mais do que amamos nossos 
próprios filhos. 
 
Amor Verdadeiro 
 
Então o que é amor verdadeiro? Sua essência é dar, viver para o benefício dos outros e para o 
benefício do todo. Amor verdadeiro dá, esquece que deu, e continua a dar sem cessar. Amor 
verdadeiro dá alegremente. Encontramos este amor no coração alegre e amoroso de uma mãe que 
embala seu bebê em seus braços e o amamenta em seu peito. Amor verdadeiro é amor sacrifical, 
tal como de um filho dedicado que encontra sua maior satisfação através de se dedicar com todo 
seu corpo e mente para auxiliar seus pais.  
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Quando estamos ligados através do amor verdadeiro, podemos estar juntos para sempre, 
desfrutando continuamente da companhia um do outro. O poder de atração do amor verdadeiro 
traz todas as coisas no universo aos nossos pés; até mesmo Deus virá e habitará conosco. Nada 
pode se comparar ao valor do amor verdadeiro. Ele tem o poder de dissolver as barreiras que as 
pessoas decaídas criaram, incluindo as barreiras nacionais e as barreiras de raça e até mesmo de 
religião. 
 
Os principais atributos do amor verdadeiro de Deus são que ele é absoluto, único, imutável e 
eterno. Portanto, qualquer um que pratique amor verdadeiro viverá com Deus, compartilhará Sua 
felicidade, e desfrutará o direito de participar como um igual em Sua obra. Portanto, uma vida 
vivida pelo benefício dos outros, uma vida de amor verdadeiro, é o pré-requisito absoluto para 
entrar no Reino do Céu. 
 

O Reino do Céu e a Família 
 
Senhoras e senhores, que tipo de lugar é o Reino do Céu? Em resumo, o Reino do Céu é um 
mundo transbordando com o amor verdadeiro de Deus. Amor verdadeiro está em seu eixo. Amor 
verdadeiro está em todo lugar, na expressão exterior como também no pensamento interior. A 
vida de todos está preenchida com amor verdadeiro desde o início até o fim. No Reino do Céu, as 
pessoas nascem através do amor verdadeiro, vivem no abraço do amor verdadeiro e seguem o 
caminho do amor verdadeiro até o dia quando elas passam para o próximo mundo, o mundo 
espiritual. 
 
O Reino do Céu é um mundo natural onde todas as pessoas vivem para o benefício umas das 
outras. Consequentemente, antagonismo e inveja não podem ser encontrados em nenhum lugar 
nesse mundo. Este é um mundo que não é governado por dinheiro, posição ou poder. Nele, o 
sucesso de cada pessoa representa o sucesso do todo, os gostos de cada pessoa representam os 
gostos do todo, e a alegria de cada pessoa representa a alegria do todo. 
 
O Reino do Céu é um mundo preenchido com o ar do amor verdadeiro, onde todos respiram 
amor verdadeiro. Sua vida pulsa com amor, em todos os lugares e todo o tempo. Os cidadãos 
desse reino estão todos ligados através de sua participação em comum na linhagem de Deus. 
Nele, o mundo inteiro e todas as pessoas estão conectadas em um relacionamento inseparável, 
como as células em nosso corpo. Amor verdadeiro, o amor que é a essência de Deus, é o único 
poder governante do Céu. Deste modo, Deus também existe pelo amor verdadeiro. 
 
Senhoras e senhores, agora vocês deveriam se dedicar em praticar uma vida de amor verdadeiro. 
Vocês podem amar Deus mais do que Adão e Eva amaram? Vocês podem amar Deus mais do 
que Jesus amou? Pela realização do amor verdadeiro, vocês devem trazer sua mente e corpo em 
perfeita harmonia.  
 
Vocês devem estabelecer relacionamentos de amor verdadeiro com todos ao seu redor. Dito de 
outra maneira, vocês devem aperfeiçoar uma família verdadeira, composta de três gerações de 
avôs, pais e filhos vivendo juntas em amor verdadeiro. Se vocês fazem isto enquanto estão na 
terra, vocês serão elegíveis para entrar no céu. 
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Uma Família de Três Gerações Vivendo em Harmonia 
 
Quando buscamos o ideal perdido da família original, deve haver alguém na posição de Adão 
aperfeiçoado, alguém na posição de Jesus, e alguém na posição do Senhor em sua segunda vinda. 
A partir desse ponto inicial podemos estabelecer a família na qual Deus habitará. Nessa família, 
três gerações—avôs, pais e filhos—viverão em harmonia. 
 
Pais e filhos devem servir e atender os avôs, porque eles representam os antepassados da família, 
sua raiz histórica. 
 
Senhoras e senhores, a família estabelece o padrão para se viver junto em harmonia. O ambiente 
caloroso de unidade baseado no amor e respeito entre pais e filhos, fidelidade mútua e amor entre 
esposo e esposa, e confiança e fraternidade mútua entre irmãos são as manifestações do modelo 
da família ideal de paz. Isto significa que vocês precisam estabelecer uma família verdadeira 
onde o tronco do amor verdadeiro emerge a partir da raiz de amor verdadeiro e dá frutos do amor 
verdadeiro. 
 
Tais famílias contêm a raiz viva da história e as raízes do Reino do Céu. Em tais famílias, o 
Reino do Céu na terra cria raízes. Elas são o solo no qual a realeza eterna de Deus é firmemente 
plantada. Os avôs, pais e filhos representam as raízes do passado, presente e futuro, 
respectivamente. A raiz do passado representa o mundo espiritual, a raiz do presente é o palácio 
representando o mundo atual, e a raiz do futuro estabelece os filhos e filhas como príncipes e 
princesas. Pelo estabelecimento de tais famílias, estamos erigindo o palácio da paz representando 
a harmonia entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. 
 
Desta maneira, as três gerações de avôs, pais e filhos devem viver juntas como uma única família 
e servir o Deus eterno. Deus deseja ver tais famílias, e é sua responsabilidade como messias 
tribais e Embaixadores da Paz, buscá-las e estabelecê-las— famílias do Cheon Il Guk, o Reino de 
Deus. 
 
Senhoras e senhores, vocês devem formar famílias que Deus sinta saudades e deseje retornar 
depois de ter estado distante. Ele deve se sentir confortável ao visitar sua casa como quaisquer 
pais vindo visitar seus filhos. Isto é o que significa viver a serviço de Deus. 
  
Em tais famílias, Deus é o sujeito vertical sobre sua consciência, e sua consciência é o sujeito 
vertical sobre seu corpo. Assim, a unidade com Deus traz sua mente e corpo em harmonia. Os 
membros da família que estabeleceram esse eixo vertical podem aperfeiçoar as quatro realidades 
do amor e coração: amor paternal, amor conjugal, amor de filhos e amor de irmãos. Essa família 
liga todas as direções: acima e abaixo, frente e atrás, direita e esquerda. Eles giram um ao redor 
do outro em um movimento esférico eterno. Este é o modelo duradouro da família ideal de Deus, 
o qual se expande para o modelo de nações ideais e Seu reino de paz, se o mundo inteiro estiver 
preenchido com tais famílias verdadeiras! 
 
Este seria um mundo ordenado onde as pessoas se governam pela forma celeste e leis celestes, 
sem nenhuma necessidade de advogados, promotores ou mesmo juízes. 
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A Bênção de Matrimônio Internacional e Intercultural 
 
Distintos senhoras e senhores, nossa ligação com a linhagem de Satanás tem causado tanto 
sofrimento por toda a história. Vamos agora corajosamente dar um passo em frente para cortar 
esta ligação e ser enxertados na raiz da linhagem dos Verdadeiros Pais. Porque devemos 
continuar tolamente a viver e morrer como oliveiras selvagens? Uma oliveira selvagem, mesmo 
se ela viver mil anos, somente continuará produzindo as sementes de mais oliveiras selvagens. 
Onde podemos encontrar a forma para fugir deste círculo vicioso? 
 
É através da Bênção Sagrada do Matrimônio. A Cerimônia da Bênção Sagrada oferece a graça de 
ser enxertado na verdadeira oliveira. Ela foi instituída pelos Verdadeiros Pais, que trazem a 
verdadeira linhagem de Deus para a humanidade. Uma vez que vocês mudem sua linhagem para 
a linhagem de Deus, sua descendência pertencerá naturalmente à linhagem de Deus. A Bênção 
Sagrada é recebida em três estágios: renascimento, ressurreição e vida eterna. Uma vez que 
vocês recebem a Bênção Sagrada dos Verdadeiros Pais, vocês podem dar nascimento para 
descendentes sem pecado e puros, e edificar uma família ideal. 
 
A melhor maneira de fazer isto é através de uma Bênção de matrimônio intercultural. Estes 
matrimônios contribuem para a grandiosa tarefa de transcender as barreiras de raça, cultura, 
nacionalidade, etnia e religião, e para criar uma única família da humanidade. Na visão de Deus, 
a cor da pele não faz nenhuma diferença. Deus não reconhece fronteiras nacionais. Deus não se 
coloca atrás das barreiras de religião e cultura. Elas não são nada mais do que as armadilhas do 
diabo. O diabo as tem utilizado para reger sobre a humanidade como um falso pai por dezenas de 
milhares de anos. 
 
Vocês têm a missão de ensinar para os membros de suas famílias e clãs que a Bênção do 
Matrimônio intercultural é o meio derradeiro de estabelecer um mundo ideal pacífico aqui na 
terra. Suas famílias e clãs devem se juntar às fileiras daqueles que participam na Bênção do 
Matrimônio Sagrado. 
 
Senhoras e senhores, o caminho está agora amplamente aberto para vocês mudarem sua 
linhagem através da Cerimônia do Vinho Sagrado que os Verdadeiros Pais instituíram. A Bênção 
é de vocês, seja como casais recém-casados ou casais já casados, para que possam estabelecer 
famílias verdadeiras. De fato, estou falando para o mundo, defendendo que toda a humanidade 
deve completar a mudança da linhagem através da participação na Bênção do Matrimônio 
intercultural. Estes matrimônios também restauram a ordem familiar original capacitando 
aqueles que são “Abel”—relativamente mais próximos ao lado de Deus—a assumirem um papel 
de líder e na posição do irmão mais velho. 
 
A Bênção do Matrimônio intercultural é de longe a melhor maneira para restaurar os seres 
humanos para se tornarem os filhos de Deus. Ela é a maior das ações morais, porque o 
estabelecimento de pessoas na linhagem de Deus as eleva para um nível inteiramente novo. Ela é 
um ato que rompe todos os laços de inimizade. É o mais sagrado ritual, convertendo nossa 
linhagem para a linhagem de Deus e nos recriando através dos Verdadeiros Pais. Eles são o Rei e 
Rainha da Paz, as manifestações de Deus em substância que o capacita a conduzir Sua 
providência no mundo atual.  
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O Movimento de Paz dos Verdadeiros Pais 
 
Eu tenho dedicado minha vida inteira para ensinar o caminho de viver para o benefício dos 
outros. Esta é a prática do amor verdadeiro. Como um princípio básico, ele se aplica não apenas 
para indivíduos, mas para todos os níveis desde a família até a sociedade e a nação. 
 
Nesta visão, eu gostaria de reiterar a proposta que tenho feito por um projeto revolucionário e 
verdadeiramente providencial para o benefício da paz e o bem-estar humano, e a edificação da 
pátria de Deus e a terra natal original. A partir do ponto de vista histórico, as divisões do nosso 
mundo em oriente e ocidente, norte e sul, foram feitas por Satanás. Eu estou propondo que 
construamos uma passagem através do Estreito de Bering que separa a América do Norte das 
massas de terra da Rússia. Esta passagem, a qual eu chamo de Ponte-Túnel Rei da Paz Mundial, 
conectará um sistema internacional de rodovias que permitirá que as pessoas viajem por terra 
desde o Cabo da Boa Esperança na África até Santiago no Chile, e desde Londres até Nova 
York, através do Estreito de Bering, conectando o mundo como uma única comunidade. 
 
O Advento do Reino do Mundo Ideal Pacífico 
 
Distintos Embaixadores da paz e líderes de todas as áreas da vida, vocês estão agora vivendo no 
momento mais abençoado e exaltado da história. A era após a vinda do céu chegou! Eu proclamo 
o início do novo céu e nova terra, longamente esperados e desejados pelos bilhões de seus 
antepassados no mundo espiritual que vieram e foram por toda a história. Esta é a era do reino do 
mundo ideal pacífico. Os quatro grandes fundadores das religiões e bilhões de bons antepassados 
desceram à terra para orientá-los no caminho celeste. A era quando o mundo decaído e corrupto 
que causa danos à humanidade, permitindo que as pessoas más vivam melhor do que as outras, 
está terminando. 
 
Nosso propósito definitivo é encontrar e estabelecer a nação que busca fazer a vontade de Deus e 
cujos cidadãos servem a Deus como seu centro. Qual seria essa nação? Ela seria o reino do 
mundo ideal pacífico. Ela seria uma nação que se assemelha à forma de uma família verdadeira 
com três gerações vivendo juntas em harmonia, confiando, respeitando e apoiando umas as 
outras e se tornando uma unidade em amor. Em resumo, esta é a nação que a humanidade tem 
desejado por todas as eras, a Utopia onde Deus é o soberano. 
 
Isto significa que precisamos de um movimento para realizar uma sociedade de 
interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente compartilhados. Devemos 
transformar a humanidade em uma única grande família rompendo as muralhas em nossos 
corações e eliminando até mesmo as barreiras entre as nações. Este movimento começa a partir 
de cada família. Portanto, todos devemos ter em mente que é nosso chamado providencial 
estabelecer uma família verdadeira. Este é o caminho que podemos avançar no estabelecimento 
do reino da paz universal na terra. De fato, tudo isto já está acontecendo. No Oriente Médio, um 
dos barris de pólvora do mundo, Judeus, Cristãos e Muçulmanos encontraram os recursos em 
minha filosofia de paz para se engajarem em uma nova dimensão de diálogo. Em décadas 
passadas meu Pensamento de Unificação desempenhou um papel decisivo no fim da Guerra Fria. 
Agora estou conduzindo de forma bem sucedida por trás das cenas, esforços para trazer a 
reunificação de minha pátria, a Coreia. 
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Mas ainda não estou satisfeito, porque comecei minha obra de vida sob o comando do Céu. Eu 
vim como os Verdadeiros Pais da humanidade com a unção de Deus, e estou determinado a 
manter minha promessa a Ele. Estou determinado a obliterar todas as divisões e barreiras 
nacionais que envenenaram esta terra e estabelecer o reino do mundo ideal pacífico, onde todas 
as pessoas em qualquer lugar podem viver de mãos dadas. 
 

Nossa Missão 
 
A era após a vinda do céu que Deus e os Verdadeiros Pais abriram é um tempo de mudanças 
dramáticas. Vocês têm a missão de fazer esta era florescer e dar frutos em bênção e glória. 
Portanto, por favor, tornem-se emissários do Céu, cumprindo as missões duais da “força policial 
do reino da paz” e do “exército do reino da paz.” Sirvam a humanidade sob a bandeira da 
Federação para a Paz Universal, a qual está trabalhando para desempenhar o papel de uma 
“Organização das Nações Unidas tipo Abel.” 
 
Dignos cidadãos do mundo, se não vocês, então quem nutrirá e protegerá as famílias abençoadas 
e este abençoado planeta Terra que Deus nos concedeu? 
 
Senhoras e senhores, eu disse que na era após a vinda do céu devemos recuperar a linhagem 
verdadeira que foi perdida quando Adão caiu, recebendo a Bênção do Matrimônio através dos 
Verdadeiros Pais. A providência da Bênção deve ser aperfeiçoada através de cinco estágios: o 
indivíduo, a família, a tribo, a raça e a nação. Desta forma, vamos cumprir nossa missão divina 
como famílias abençoadas na era após a vinda do céu restaurando e estabelecendo o ideal da 
família de três gerações no nível mundial. Este é o mesmo propósito pelo qual Jesus veio à terra, 
e que ele buscou realizar antes de partir deste mundo. 
 
Portanto, estou agora conduzindo todos os messias tribais e nacionais a se unirem e trazerem 
uma conclusão final ao relacionamento inadequado entre a esfera política, representando a 
realidade Caim, e a esfera religiosa, representando a realidade Abel. Com esta vontade 
providencial em mente, eu declarei que um segundo Palácio da Paz Cheon Jeong, para a esfera 
religiosa, será estabelecido em Genebra, Suíça, uma cidade com uma significante história 
referente ao relacionamento entre as esferas religiosa e política. 
 
A Federação dos Povos Mongóis, representando 74 por cento da população do mundo, deve ter 
em mente que está sobre nós a era providencial na qual deve cumprir suas tarefas pela 
restauração do mundo através da Bênção no nível nacional. Isto trará um fim ao conflito entre 
Caim e Abel, o qual teve seu início com a primeira família da humanidade. 
 
Senhoras e senhores, chegou agora o tempo providencial quando temos a missão de unir os dois 
filhos, Caim e Abel. É somente através do amor dos Verdadeiros Pais que eles podem se tornar 
uma unidade. Então, tendo recuperado suas posições originais, eles devem dedicar a família ideal 
original restaurada diante dos Verdadeiros Pais, o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra. Por 
favor, tenham no coração e gravem na mente: Vocês estão vivendo em um tempo quando Deus 
dá a vocês a missão—através da restauração da verdadeira família ideal—de oferecer diante do 
Céu a realidade do amor de irmãos e o direito de soberania que foi entregue a Satanás através da 
Queda de nossos antepassados humanos. 
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Por favor, tornem-se verdadeiros príncipes e princesas que vivem em atendimento a Deus como 
seus Verdadeiros Pais, pois Ele é o Rei da Paz das multidões. Vamos edificar o duradouro reino 
da paz atendendo aos Verdadeiros Pais, que se tornam o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra. 
Vamos edificar o mundo de eterna liberação e liberdade, onde não há nenhuma necessidade de 
um Salvador, Messias ou Senhor em sua segunda vinda, e cumprir o caminho de um verdadeiro 
filho devotado, um patriota, um santo, e um membro da família dos filhos e filhas de Deus. 
 
Ao fazer isso, vamos herdar a vitória dos Verdadeiros Pais, a sua conclusão da restauração 
através de indenização da realidade de três gerações, para que possamos aperfeiçoar o mundo 
original como ele teria sido se não fosse a Queda! 
 
Vamos estabelecer famílias ideais modelo para trazer o completo estabelecimento da realidade 
ideal universal de liberação e completa liberdade interna. Este será o reino de bondade no qual 
podemos desfrutar absoluta, única, imutável e eterna paz e prosperidade. Esta se tornará a pátria 
da paz universal, exaltada em louvores por toda a eternidade! 
 
Que as bênçãos eternas de Deus possam estar sobre sua família, sua nação e o mundo! 
 
Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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OS VERDADEIROS SOBERANOS NO ESTABELECIMENTO DO 
REINO DE PAZ E UNIDADE NO CÉU E NA TERRA II 

 
Mensagem da Paz nº 8 

 

Este discurso do Rev. Dr. Sun Myung Moon foi proferido na Quinta Assembléia da Federação 

dos Povos Mongóis para a Paz Mundial, em 14 de outubro de 2006, no Palácio da Paz Cheon 

Jeong, Coreia. 

 
Líderes de todas as partes do mundo que estão trabalhando duro pelo desenvolvimento da 
Federação dos Povos Mongóis para a Paz Mundial, e da Federação para a Paz Universal que foi 
estabelecida sob o chamado providencial do Céu e que está agora se levantando para sua posição 
como a ONU tipo Abel! Como os Pais do Céu, Terra e Humanidade, e juntamente com todos os 
membros da Família Verdadeira, eu pessoalmente dou as boas vindas a todos vocês a este 
significativo evento. Obrigado por participarem a despeito de suas agendas ocupadas. 
 
Senhoras e senhores, esta reunião tem grande e profundo significado dentro da providência de 
Deus. Esta é a quinta assembléia mundial desde a fundação da Federação dos Povos Mongóis 
para a Paz Mundial. Este também é um evento em nível mundial para dar as boas vindas para a 
Dra. Hak Ja Han Moon, que representa a Família Verdadeira em sua forma original, e que 
retornou após concluir de forma bem sucedida a terceira das três turnês pela paz mundial que 
aconteceu desde que a Federação para a Paz Universal foi fundada um ano atrás. 
 
A Vitória das Três Gerações da Família Verdadeira 
 
Após inaugurarmos a Federação para a Paz Universal em Nova York, no dia 12 de setembro de 
2005, minha esposa, a Dra. Hak Ja Han Moon, e eu saímos para completar uma turnê global de 
120 nações com o propósito de transmitir minha mensagem inaugural. Carregando o bastão neste 
fundamento da vitória dos Verdadeiros Pais, minha esposa realizou uma segunda turnê mundial 
na primavera, durante a qual realizou reuniões para proclamar uma mensagem de paz em 180 
nações. Esta foi uma enorme vitória na qual duas gerações da Família Verdadeira—os 
Verdadeiros Pais e os Verdadeiros Filhos—trabalharam juntos proclamando esta mensagem de 
paz. 
 
Esta vitória, na qual os filhos da realidade tipo Caim e da realidade tipo Abel foram reunidos em 
um nível universal e ofertaram aos Verdadeiros Pais, permitiu que a realidade providencial de 
soberania retornasse para Deus. Na base desta vitória, no dia 13 de junho deste ano, céu e terra 
foram unificados; Deus e os Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade foram firmemente 
estabelecidos em suas posições corretas através da cerimônia de entrada no Palácio da Paz Cheon 
Jeong e a coroação dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade como o Rei e Rainha da 
Paz no Céu e na Terra. Estes eventos constituíram uma enorme vitória sem precedentes na 
história. Este foi um dia no qual Deus, que tem trilhado o curso da providência sozinho em 
grande tristeza e em lágrimas durante incontáveis anos por trás das cenas da história, pôde ser 
liberado, totalmente liberto, e firmemente estabelecido em Sua posição como o Rei e Mestre de 
Céu e Terra. 
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A vitória de Deus e dos Verdadeiros Pais, que entraram no Palácio da Paz Cheon Jeong, está 
ligada a uma efusão de enorme graça através da qual os 6,5 bilhões de pessoas do mundo podem 
voltar a habitar dentro do lar do Céu. Em 31 de agosto, os Verdadeiros Pais, os Verdadeiros 
Filhos e também os Verdadeiros Netos se juntaram para uma terceira turnê mundial para 
transmitir a Palavra e a Bênção de Deus. Esta foi uma turnê que eu pessoalmente iniciei aqui na 
Coreia. As três gerações da Verdadeira Família foram para quarenta nações para transmitir a 
Bênção. Eles retornaram neste dia feliz, vitoriosos em sua longa jornada. Esta recente turnê 
mundial foi ainda mais especial porque envolveu a participação ativa de três gerações da família 
dos Verdadeiros Pais. 
 
Ela foi como o avanço do exército do reino da paz de céu e terra—um exército que estava 
restaurando uma nação a cada dia com a verdade e a Bênção que estava transmitindo. Como a 
palavra e a Bênção eram proclamadas simultaneamente a cada dia em doze maiores cidades de 
cada nação, isto trouxe a maior alegria para toda a humanidade. A mobilização das três gerações 
da Família Verdadeira é um evento que estará registrado na história pela eternidade. Isto é algo 
que nenhum santo na história jamais poderia ter imaginado, e é um milagre que será louvado 
para sempre como uma libertação vitoriosa para o Céu. 
 
Além de tudo isto, hoje é mais um dia de vitória histórica que eu nunca esquecerei. Este é o 
aniversário do dia quando fui libertado pelas forças da Organização das Nações Unidas e me 
tornei um homem livre depois de passar dois anos e oito meses em uma prisão norte coreana. Eu 
fui aprisionado injustamente por transmitir a mensagem do Céu para as pessoas que vivem sob 
os comunistas. Eles ocuparam a Coreia do Norte logo após a independência e liberação do meu 
país (em 1945). 
 
14 de outubro de 1950 era um momento perigoso, e o Céu foi compelido a criar um milagre. Foi 
neste dia que eu, a pessoa com o selo dos Verdadeiros Pais da humanidade, estava para ser 
publicamente executado. Não havia nenhuma forma que o Céu pudesse ignorar esse incidente. 
 
Eu declaro este dia, que ostenta esse grande significado providencial, a ser um dia histórico da 
vitória através da qual ofereço glória e respeito ao Céu, e bênçãos e amor para a terra como os 
Verdadeiros Pais da humanidade sob a proteção de Deus. 
 
Líderes de todas as partes do mundo, por favor, não esqueçam que temos a missão de elevar a 
Federação para a Paz Universal, agora com apenas um ano de idade, para a posição da “ONU 
tipo Abel.” O Céu está nos instruindo a desenvolver a Federação para a Paz Universal como uma 
nova organização internacional de paz. Ao mesmo tempo devemos reformar a Organização das 
Nações Unidas, que se coloca como uma instituição “tipo Caim,” através do estabelecimento de 
um conselho de paz do mesmo nível do atual Conselho de Segurança da ONU, e livre de 
qualquer influência satânica. Este conselho seria um corpo legislativo sob a proteção de Deus e 
composto de líderes religiosos de todas as partes do globo. 
 
Eu estou dizendo que devemos estabelecer um conselho de paz que falará, não pelos interesses 
de uma única nação, como fazem os representantes da ONU existente, mas que verdadeiramente 
trabalhará pelo bem-estar e paz da humanidade a partir de uma perspectiva inter-religiosa e 
universal. 
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O conceito da Federação para a Paz Universal, a qual foi lançada de acordo com o propósito e 
objetivo de criação do ideal de Deus, não poderia ter emergido a partir da sabedoria de um único 
ser humano. Ela é a maior e suprema bênção que o Céu concedeu para a humanidade, e está 
inaugurando o novo milênio. Assim, é minha esperança que a Federação dos Povos Mongóis 
também possa cumprir sua tarefa como uma parceira da Federação para a Paz Universal na 
realização de seus nobres objetivos concedidos pelo Céu. 
 
Para esse fim, eu gostaria novamente de compartilhar com vocês uma revelação de Deus que é 
absolutamente essencial para todos os 6,5 bilhões de pessoas do mundo. Ela é intitulada “Os 
Verdadeiros Soberanos no Estabelecimento do Reino de Paz e Unidade no Céu e na Terra.” Esta 
é a mensagem que eu proferi na terceira Assembléia da Federação dos Povos Mongóis para a Paz 
Mundial. Eu espero que todos vocês sejam líderes sábios que abrem suas mentes para ouvir a voz 
do Céu. 
 
Líderes de todas as partes do mundo: Deus, o Criador de todas as coisas sob o sol, é os 
verdadeiros pais de toda a humanidade. Ele não é um pai no sentido paroquial, existindo somente 
por uma determinada religião ou raça, ou os moradores de determinada região. Vocês podem 
chamá-lo por qualquer nome, seja Jeová, Alá, ou qualquer outro. O que é importante é que Ele 
positivamente existe, vive como os verdadeiros pais de todas as pessoas, e está conduzindo a 
grande obra de criação. De acordo com os princípios e as leis da natureza que Ele estabeleceu no 
início dos tempos, Ele governa todas as coisas no universo, e tem conduzido Sua providência 
através da história. 
 
O Mundo Espiritual Realmente Existe 
 
Senhoras e senhores, cada pessoa tem uma mente e um corpo, e um ser espiritual que é mais 
elevado do que a mente. Deus habita no mundo no qual vivemos com nossos corpos físicos e 
também no mundo espiritual, para o qual nossos espíritos estão destinados a passar. Portanto, 
somente quando nos tornamos completamente uma unidade com Deus em amor verdadeiro, 
então estamos completos. Tal pessoa aperfeiçoada pode ser um pequeno indivíduo, mas 
representaria toda a história de todos os potenciais relacionamentos futuros, e por isso, poderia se 
dizer que possui valor infinito. Uma vez que estamos cientes que temos esse valor universal, 
compreendemos que nossas vidas devem ser conduzidas à serviço de nossas mentes. 
 
Esse é o motivo pelo qual sua consciência sabe e percebe não somente cada ação que você 
executou, mas também cada pensamento que você teve. Sua consciência está ciente destas coisas 
antes mesmo que seus próprios mestres, pais, ou até mesmo Deus estejam. Assim, se vocês 
estivessem vivendo em absoluta obediência aos comandos de sua consciência, a qual é seu 
mestre pela eternidade, vocês estariam absolutamente garantidos para terem vida eterna. Essa é a 
forma da criação de Deus.  
 
Observando a estrutura de um ser humano a partir de outra perspectiva, podemos reconhecer que 
Deus nos criou como seres com características duais. Ele criou nossos corpos físicos como 
miniaturas do mundo corpóreo tangível e nossos corpos espirituais como representantes e 
senhores do mundo incorpóreo.  
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Deste modo, um ser humano está destinado a viver por cem anos ou mais no mundo físico e, uma 
vez que o corpo físico cesse suas funções, ele passa natural e automaticamente para o mundo 
espiritual incorpóreo. Desta forma, embora possa não ser percebido pelos olhos em nossos 
corpos físicos, o mundo espiritual é a extensão automática e inevitável de nossas vidas na terra, a 
pátria original e eterna da humanidade criada por Deus. 
 
O mundo espiritual realmente existe. Ele não é um mundo cuja existência tenha sido fantasiada 
ou imaginada. Não temos o direito de escolha referente a ele. Ele não é um mundo que podemos 
ir se isto nos agrada, ou nos recusarmos ir se não nos agradar. Tal como Deus é eterno e 
imutável, o mundo espiritual também é eterno e imutável. Vivemos no mundo físico em nossos 
corpos físicos e formamos todos os tipos de relacionamentos com o mundo existente. De forma 
semelhante, no mundo espiritual estamos destinados a viver em nossos corpos espirituais, 
formando e mantendo relacionamentos íntimos com todos os fenômenos do mundo espiritual. 
 

O Relacionamento entre os Corpos Espiritual e Físico 
 
Entretanto, no relacionamento entre o espírito e o corpo físico de um ser humano, o espírito é o 
mais importante dos dois. O corpo físico dura por cerca de cem anos antes de cessar sua função, 
mas o espírito dura eternamente, transcendendo tempo e espaço. Nem mesmo uma pessoa que se 
sai bem no mundo físico não terá que morrer? Porque isto é assim, antes de passar para o 
próximo mundo, você deve alcançar harmonia entre seu espírito e seu corpo físico vivendo sua 
vida terrena de tal forma que encontre os padrões tanto do mundo físico como do mundo 
espiritual. 
 
Em outras palavras, você tem a responsabilidade de aperfeiçoar seu espírito dentro de seu corpo 
físico na base da vida finita que você vive no mundo físico tangível. Entretanto, isto não significa 
que a perfeição de seu ser espiritual acontece automaticamente. Somente na base de ter 
alcançado completa unidade entre sua mente e seu corpo durante sua vida terrena, expressando 
amor verdadeiro através da ação, seu ser espiritual pode estar plenamente maduro. 
 
Senhoras e senhores, a fim de que o fruto possa amadurecer e ser colocado no armazém no 
outono, ele deve primeiramente passar através do processo de crescimento da primavera e verão 
e ser provido com os nutrientes fornecidos pela natureza e os cuidados especiais de seu dono. 
Frutos cultivados em um pomar por um agricultor preguiçoso e ignorante, serão atingidos por 
todos os tipos de doenças e serão afetados pelo mau tempo. Certamente eles cairão da árvore 
antes de estarem maduros, ou serão classificados como infestados por germes. Embora ainda seja 
um fruto, este será diferente do outro fruto, sendo que ele nunca será bom o suficiente para ser 
vendido no mercado. 
 
O fruto que amadureceu plenamente na árvore irá automaticamente para o armazém do dono. 
 
Da mesma forma, somente quando o espírito de uma pessoa alcançou a perfeição durante sua 
vida no mundo físico, o que pode ser comparado com a árvore, ele pode automaticamente entrar 
no mundo espiritual incorpóreo do Reino do Céu. Em outras palavras, uma pessoa entrará no 
Reino de Deus no céu automaticamente apenas quando estiver qualificada, e desfrutará o Reino 
do Céu vivendo como uma pessoa plenamente madura em seu corpo físico. 
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Enquanto vive na terra, todas as suas ações e movimentos são registrados em seu ser espiritual, 
sem exceção, com as leis públicas do céu como o padrão. Deste modo, você entrará no mundo 
espiritual na forma de seu ser espiritual, o qual tem registrado sua vida na terra com 100 por 
cento de exatidão. Seu espírito demonstrará claramente se você tem conduzido uma vida madura 
de bondade, ou uma vida arruinada pelo pecado. 
 
O que isto significa é que Deus não julgará você; você será seu próprio juiz. Se está ciente desta 
regra surpreendente do Céu, você gastará os dias restantes de sua vida na terra em egoísmo e 
imoralidade, sucumbindo a todas as tentações de Satanás e em busca de nada mais do que 
prazer? Não, ao invés, você se absterá de prejudicar e ferir seu espírito, mesmo ao risco de sua 
vida terrena. Por favor, tenham em mente esta verdade: Se você estará destinado ao céu ou ao 
inferno é determinado por seus pensamentos, palavras e ações em cada momento. Isto não 
implica, porém, que o espírito conduz sua própria vida ou que ele pode expressar amor 
verdadeiro por si mesmo. Seu ser espiritual cresce, amadurece e é finalmente aperfeiçoado 
somente em seu corpo físico, através de seu tempo de vida terrena tendo realizado amor 
verdadeiro, trazendo sua mente e corpo em um relacionamento bom e unificado de dar e receber. 
 
Não obstante, inegavelmente, seu ser exterior e seu ser interior estão em um relacionamento 
constante de conflito e luta. Quanto tempo mais vocês permitirão que esta luta continue? Dez 
anos? Cem anos? Em contraste, há inegavelmente uma ordem adequada para todas as formas de 
existência no universo. Isto indica que Deus não criou os seres humanos neste estado de 
desordem e conflito. Vocês precisam saber que é sua tarefa e responsabilidade como um ser 
humano dissipar todas as tentações direcionadas ao seu ser exterior (seu corpo físico) e alcançar 
vitória na vida seguindo o caminho de seu ser interior (sua consciência). A fortuna celeste estará 
com aqueles que conduzem suas vidas dessa forma. Eles alcançarão a perfeição de seus seres 
espirituais. 
 
Os Limites de Céu e Inferno 
 
Senhoras e senhores, que tipo de lugar é o céu e o inferno? Que tipo de pessoas entram no céu? 
Se ele realmente existe, onde seria? Seria fora da galáxia, do outro lado do céu? Ou é apenas um 
produto de nossa imaginação? Estas são questões que todos certamente ponderamos e 
perguntamos ao menos uma vez. 
 
Em resumo, céu é um mundo inundado com amor verdadeiro de Deus e estabelecido com o amor 
verdadeiro como seu eixo. Este é um mundo onde amor verdadeiro é a forma externa como 
também o conteúdo interno de todo o ambiente. Este é um mundo onde amor verdadeiro está 
presente no início e no fim da vida. Este é um mundo cheio de pessoas que nasceram através do 
amor verdadeiro, que vivem no abraço do amor verdadeiro, e, seguindo a trilha do amor 
verdadeiro, finalmente passam para esse próximo mundo, o mundo espiritual. 
 
Consequentemente, antagonismo e inveja não podem ser encontrados nesse mundo, pois este é 
um mundo natural onde cada pessoa vive para o benefício dos outros. Este não é um mundo 
governado por dinheiro, honra ou poder. Este é um mundo no qual o sucesso de uma pessoa 
representa o sucesso do todo, o gosto de uma pessoa representa o gosto do todo, e a alegria de 
uma pessoa representa a alegria do todo. 
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Céu é um mundo preenchido com o ar do amor verdadeiro, onde todos respiram o amor 
verdadeiro. Este é um mundo onde a vida pulsa com amor em todo lugar, todo o tempo. Ele é um 
mundo cujos membros constituintes estão todos conectados ao verdadeiro Deus através de laços 
de sangue. Este é um lugar onde o mundo inteiro e todas as pessoas estão ligadas em um 
relacionamento inseparável, como as células em nosso corpo. Este é um mundo que é governado 
somente pelo amor verdadeiro, o amor que é a essência de Deus. Deste modo, Deus também 
existe para o amor verdadeiro. 
 
Uma Vida de Amor Verdadeiro 
 
O que é amor verdadeiro? A essência do amor verdadeiro não é ter os outros servindo você, mas 
ao invés, é dar e servir aos outros. Este é um amor que dá e esquece o que deu, e que continua a 
dar infindavelmente. Este é um amor que dá com alegria. Este é o coração de alegria. Este é o 
coração de uma mãe amamentando seu bebê em seu seio. Este é o amor expresso através do 
sacrifício tal como quando, com alegria, um filho age com piedade filial em relação aos seus 
pais. Este é um amor que Deus expressou quando criou a humanidade, um gesto requerendo 
amor absoluto, único, eterno e imutável que dá sem quaisquer condições ou expectativas de 
receber algo em troca. 
 
Senhoras e senhores, amor verdadeiro traz a ordem espiritual, paz e felicidade que servem o bem 
comum. Amor verdadeiro é amor que determina a origem, o centro e a soberania do universo. 
Amor verdadeiro é a raiz e o símbolo da vontade e poder de Deus. Portanto, quando ligados no 
amor verdadeiro, é suficiente estar juntos eternamente; pois este é um amor que pode atrair não 
somente o universo, mas até mesmo Deus.  
 
O valor do amor verdadeiro repousa em seu poder, que é forte o suficiente para erradicar as 
muralhas das barreiras nacionais, raciais e religiosas, criadas pelos descendentes humanos 
decaídos. Esse é o motivo pelo qual a condição absoluta necessária para entrar no Reino do Céu 
é uma vida que tenha sido vivida para o benefício dos outros, isto é, uma vida de amor 
verdadeiro. 
 
Contudo, olhem para o mundo no qual estamos vivendo atualmente. As pessoas do mundo estão 
cativas nas armadilhas do extremo egoísmo, clamando por ganho material. Elas perderam todo o 
senso de valores e caíram nas profundezas da autogratificação e degradação. O mundo está cheio 
de alcoólatras. Como se drogas e sexo livre não fossem suficientes, há até mesmo aqueles que 
praticam incesto—um ato nem mesmo visto no mundo animal—e ainda vivem com suas cabeças 
erguidas.  
 
Este mundo se tornou um lugar de bestas com rostos humanos vagando livremente, mesmo 
depois de violarem mulheres—avós, mães, esposas e filhas. Este mundo se tornou um lugar onde 
a troca de cônjuges entre casais é crescente. Tais circunstâncias são sem qualquer dúvida o 
pináculo da destruição da moralidade e os últimos dos atos decaídos. Este mundo se tornou o 
inferno na terra, onde o mundo aperfeiçoado, encarnando o ideal que Deus imaginou na Criação, 
nem mesmo pode ser sonhado. 
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Os Resultados da Queda 
 
Devemos saber que todos estes problemas estão enraizados na Queda de Adão e Eva, nossos 
primeiros antepassados. Adão e Eva, que estavam no estágio de perfeição do período de 
crescimento, tiveram um relacionamento sexual antes de seu tempo certo, devido à tentação de 
Satanás. Portanto, a Queda foi uma união sexual ilícita de um homem e uma mulher. Este é o 
motivo pelo qual, por milhares de anos, as pessoas continuaram a cometer tais atos indecentes, 
atos traidores que cravaram uma lança afiada no coração de Deus. Elas têm sido incapazes de 
fugir da realidade da linhagem decaída. 
 
Senhoras e senhores, um homem ou mulher sozinho pode somente ser uma metade do todo. É 
assim como Deus nos criou. Por essa razão, Ele trocou os soberanos dos órgãos sexuais, os 
órgãos do amor. O soberano do órgão sexual da esposa é o esposo, e o soberano do órgão sexual 
do esposo é a esposa. Somente quando cada um está enraizado no amor verdadeiro para o 
benefício do outro, eles se colocam na posição de soberanos sobre seu cônjuge. Em outras 
palavras, independentemente de quem eles sejam, os seres humanos somente podem se tornar 
indivíduos perfeitos—ao invés de uma metade—quando eles asseguram a posição de um 
soberano através do matrimônio. 
 
O órgão sexual humano é sagrado. Ele é o palácio da vida onde a semente da vida é semeada, o 
palácio do amor onde a flor do amor é feita para florescer, e o palácio da linhagem onde o fruto 
da linhagem recebe vida. Através deste órgão sexual absoluto, a linhagem absoluta, o amor 
absoluto e a vida absoluta são produzidos; e a harmonia absoluta, a unidade absoluta, a liberação 
absoluta e a tranquilidade absoluta podem surgir. 
 
Por qual razão, então, estamos tentando restaurar a posição do soberano do órgão sexual? É a fim 
de possuir o amor de Deus a partir dessa posição. Ele é o sujeito dos três grandes amores. Como 
o soberano do universo, Ele é o mestre verdadeiro, o soberano verdadeiro e o pai amoroso 
verdadeiro. 
 
Estes formam a base para o verdadeiro princípio dos “três grandes sujeitos.” Todos estes 
ensinamentos e verdades são criados através da vida de uma verdadeira família modelo; e com 
sua expansão, a sociedade, a nação, o mundo e até mesmo o universo serão transformados no 
reino da paz da família ideal modelo. 
 
Entretanto, por causa da Queda, o primeiro Adão perdeu a verdadeira linhagem original, e 
consequentemente falhou em formar o casal original e a família original. Adão, que deveria se 
tornar o verdadeiro mestre, o verdadeiro pai e o verdadeiro rei, herdou a linhagem de Satanás e 
foi degradado à posição de um falso mestre, um falso pai e um falso rei. 
 
Quando pensamos sobre isto, o propósito para a vinda de Jesus à terra não repousava em 
nenhuma outra coisa: era para reverter os efeitos da Queda. Se Jesus, que veio como segundo 
Adão, não tivesse perdido sua vida na cruz, ele teria restaurado a linhagem original de Deus, sem 
nenhum relacionamento com a Queda, e teria recuperado a falha do primeiro Adão, 
estabelecendo a verdadeira família como o Salvador da humanidade, e fundado a pátria original 
para a humanidade na terra.  
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Este teria sido o reino global incorporando o ideal de paz, o reino do céu na terra. Entretanto, 
seus discípulos, os líderes Judeus e os líderes da nação de Israel falharam todos em reconhecer o 
Cristo, e sua descrença fez com que a vida de Jesus chegasse a um fim de uma maneira miserável 
e trágica. 
 
Alguém realmente já conheceu o coração aflito de Jesus, cuja passagem a partir da terra foi tão 
prematura, e que não deixou nenhum descendente? Embora dois mil anos de história cristã 
tenham se passado, houve algum cristão que realmente compreendeu as tristes circunstâncias de 
Jesus? Jesus partiu repentinamente deste mundo, deixando poucos vestígios além da promessa de 
retorno. Embora seu corpo físico tenha sido enterrado e se tornado pó, a vontade que Deus tinha 
tentado cumprir através dele está finalmente no processo de ser completada neste tempo, na 
conclusão da história, através dos Verdadeiros Pais que receberam o selo do Céu e apareceram 
na terra. 
 
Entretanto, a vida do Reverendo Moon, cuja tarefa é completar a missão de Verdadeiros Pais, 
tem sido uma vida de tristeza, feita por inexprimível sofrimento e perseguição. O terceiro Adão, 
os Verdadeiros Pais, precisa indenizar e reverter completamente todas as falhas do primeiro e 
segundo Adão. Sua tarefa é concluir não somente a missão do Salvador, Messias e Senhor em 
sua segunda vinda, mas também as missões de todas aquelas maiores figuras a partir de quem 
surgiram as religiões. 
 
Com semelhanças com a criação de Deus do universo, sua vida tem continuado a grande obra da 
recriação da humanidade, onde nem mesmo o menor erro é permitido. Este tem sido um curso 
solitário que não pode ser plenamente compreendido por ninguém. Este tem sido um curso que 
exigiu dele trilhar caminhos espinhosos através do deserto—caminhos que ele teve que seguir 
totalmente sozinho. Nem mesmo Deus pôde reconhecê-lo. Pairando muitas vezes entre a vida e a 
morte, até mesmo vomitando sangue, ele ainda teve que se erguer novamente como uma fênix 
para se manter fiel à sua promessa a Deus 
 
Embora fosse inocente, o Reverendo Moon teve que suportar aprisionamento injusto por seis 
vezes: por trabalhar no movimento clandestino pela independência quando estava estudando no 
Japão em seus primeiros tempos; por propagar a vontade de Deus em Pyongyang, que estava sob 
o regime comunista imediatamente após a independência da Coreia; durante a administração de 
Syngman Rhee, após a Coreia ter renascido como uma nação livre; e, além disso, mesmo nos 
Estados Unidos, que orgulhosamente se apresenta ao mundo como um modelo de democracia. 
Quem na terra pode compreender a vida do Reverendo Moon? Sua vida tem sido de miséria, que 
ele teve que suportar mordendo sua língua, para o propósito de confortar Deus, e para a salvação 
das pessoas decaídas do mundo que estão sofrendo na realidade de morte. Mesmo agora, se uma 
pessoa olhasse para meu coração e falasse uma palavra de simpatia, eu explodiria em lágrimas e 
elas fluiriam com uma grande cascata. 
 

Céu Começa a partir da Família 
 
Senhoras e senhores, a era pecaminosa de restauração através de indenização, a era antes da 
vinda do céu, passou e a era do governo constitucional regida pela lei celeste está sobre nós. Esta 
é a era após a vinda do céu.  
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Vocês estão vivendo agora em uma era de graça na qual, após receber a Bênção do Matrimônio 
dos Verdadeiros Pais, concluindo a conversão da linhagem, e conduzindo uma vida que está 
verticalmente alinhada com o Céu, tal que nenhuma sombra seja projetada, vocês podem entrar 
automaticamente no Reino do Céu. Isso é o mesmo que dizer, se vocês estabelecem uma família 
verdadeira na terra e conduzem uma vida celeste, uma vez que vocês venham a morrer, suas 
vidas estarão conectadas com o Reino de Deus e vocês desfrutarão a vida eterna. 
 
Portanto, no âmbito da família, vocês devem servir a Deus como o Pai na posição mais elevada. 
Cada um de vocês deve se tornar Seu filho, aperfeiçoando o relacionamento pai e filho com Ele 
através de compartilhar sua vida com Ele, conectados pela linhagem de sangue. Em resumo, 
vocês devem formar uma parceria de amor verdadeiro com Deus, e viver junto com Ele. 
 
O Reino do Céu deve primeiramente ser alcançado na terra. O que isto significa é que o Reino do 
Céu ser estabelecido no mundo corpóreo é o pré-requisito para estabelecer o Reino do Céu no 
mundo incorpóreo. Portanto, o céu não é um mundo encontrado no espaço exterior no outro lado 
da galáxia, nem é o subproduto da imaginação existindo somente no cérebro humano. Ele se 
refere ao Reino do Céu substancial na terra, o qual pode somente ser criado quando vocês estão 
conduzindo uma vida expressiva de amor verdadeiro. Quando deixam o mundo físico nesse 
fundamento, vocês entram automaticamente no Reino do Céu espiritual. Isto significa que 
somente quando tiverem conduzido uma vida celeste na terra, vocês podem também conduzir tal 
vida no céu. 
 
Somente o fruto que amadureceu plenamente na árvore é classificado enquanto no armazém 
como um produto da melhor qualidade. Neste ponto repousa a razão pela qual sua vida não 
deveria ser aquela que está vinculada ao inferno, como um fruto que é devorado pelos insetos na 
árvore. Vocês nunca devem esquecer que, através de suas vidas na terra, vocês mesmos 
determinam se irão para o céu ou para o inferno. 
 
Uma Família de Três Gerações Vivendo em Harmonia 
 
Senhoras e senhores, a família estabelece o padrão para se viver junto em harmonia. O ambiente 
caloroso de unidade baseado no amor e respeito entre pais e filhos, fidelidade mútua e amor entre 
esposo e esposa, e confiança e apoio mútuo entre irmãos é a manifestação da família ideal 
modelo de paz. Isto significa que vocês precisam estabelecer uma família verdadeira na qual o 
tronco de amor verdadeiro emerge a partir da raiz de amor verdadeiro e dá os frutos de amor 
verdadeiro. 
 
Tais famílias contêm a raiz viva da história e as raízes do Reino do Céu. Nessas famílias, o Reino 
do Céu na terra cria raízes. Elas são o solo no qual a realeza eterna de Deus é firmemente 
plantada. Os avôs, pais e filhos representam as raízes do passado, do presente e do futuro, 
respectivamente. A raiz do passado representa o mundo espiritual; a raiz do presente é o palácio 
representando o mundo atual; e a raiz do futuro estabelece os netos e netas como príncipes e 
princesas, e assim, erigimos o palácio da paz, representando a harmonia dos dois mundos, o 
mundo espiritual e o mundo físico. 
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Desta maneira, as três gerações de avôs, pais e netos devem viver juntas como uma única 
família, servindo o Deus eternamente existente. Vocês devem saber que buscar e estabelecer essa 
família do Cheon Il Guk—o Reino de Deus—é a responsabilidade dos messias tribais, a missão 
dos Embaixadores para a Paz, e o desejo de Deus. 
 
O movimento para realizar uma sociedade de existência mútua, prosperidade e benefício, 
tornando a humanidade uma única grande família, derrubando as muralhas em nossos corações e 
eliminando até mesmo as barreiras entre nações, começa a partir de uma única família. Portanto, 
devemos ter em mente que formar e estabelecer famílias verdadeiras é nosso chamado 
providencial, avançando o estabelecimento do reino de paz universal na terra. Vocês devem 
formar famílias que Deus sentirá falta e desejará retornar após Ele ter estado distante. Vocês 
devem criar famílias para as quais Ele possa vir livremente como um pai visitando Seus filhos. 
Isto é o que significa viver a serviço de Deus. Através de tal família, Deus se torna o parceiro 
sujeito de nossa consciência, atuando verticalmente. Seguindo esse parceiro sujeito vertical, sua 
mente se coloca na posição do sujeito vertical sobre você mesmo, e traz sua mente e corpo em 
unidade.  
 
Esse é o lugar onde amor paternal, amor conjugal, amor de filhos e amor de irmãos—em resumo, 
as quatro realidades de amor ou as quatro realidades de coração—são aperfeiçoados. Somente 
em tal família superior e inferior, frente e atrás, esquerda e direita podem estar conectados como 
uma unidade, e resultarem em um movimento esférico. 
 
Se o mundo fosse preenchido com tais famílias verdadeiras, esse mundo seria governado pelas 
maneiras e leis celestes, sem nenhuma necessidade de advogados, promotores ou mesmo juízes. 
Ponderem isto por um momento. Quem seriam as pessoas mais plenamente cientes de suas boas 
e más ações? Estes seriam seus avôs, seus pais, seu cônjuge e seus filhos. 
 
Há alguma coisa que não possa ser resolvida dentro da família? Quando pais e filhos, esposo e 
esposa, e irmãos mais velhos e mais jovens estabelecem um exemplo de viver para o benefício 
uns dos outros, como eles poderiam fazer algo imperdoável? Qual razão eles teriam para cometer 
crimes? Um mundo governado pela maneira e pelas leis celestes é um mundo natural, um mundo 
não obstruído da verdade e da razão pura, e um mundo do estabelecimento do meio-dia, quando 
nenhuma sombra é projetada. 
 
Estimados representantes da Federação dos Povos Mongóis, todos devemos retornar gratidão e 
glória a Deus e aos Verdadeiros Pais por nos esclarecerem sobre a incrível era providencial na 
qual estamos vivendo. 
 
A missão da Federação dos Povos Mongóis agora se tornou clara. Servindo a Federação para a 
Paz Universal como o Abel vertical, e a realidade religiosa e a realidade nacional do mundo 
como o Abel horizontal, ela deve estar na posição de Caim e trabalhar como a figura central no 
estabelecimento do reino global da paz ideal.  
 
Vocês estão agora avançando para a era de liberação e completa liberdade interna, a qual é a era 
providencial da realidade do coração do quarto Adão. Em outras palavras, esta é a era após a 
vinda do céu.  
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Este é o tempo quando, falando metaforicamente, o sol está diretamente sobre nossos cabeças, 
para que nenhuma sombra seja projetada. Isto significa que passamos através da era antes da 
vinda do céu, a qual inclui as eras do Velho, Novo e Completo Testamento. Estas eras exigiram 
imensa restituição e compensação a fim de recriar o ideal. 
 
Entretanto, o momento atual corresponde à era anterior à Queda de Adão, a era para construir o 
mundo ideal original. Esta se refere à era de amor verdadeiro que é toda compassiva, toda 
poderosa e tem toda autoridade. Esta é a realidade de coração na qual o mundo espiritual e o 
mundo físico estão conectados como uma realidade unificada centrando nos Verdadeiros Pais, o 
Rei e a Rainha da Paz. 
   
Em outras palavras, esta é a era do reino de paz e unidade no céu e na terra. 
 
Por favor, tornem-se verdadeiros príncipes e princesas que podem atendem e viver juntamente 
com Deus, o eterno rei da paz e verdadeiros pais da humanidade. Vamos desenvolver a 
Federação dos Povos Mongóis e estabelecer a Federação da Linhagem Mongol Compartilhada 
recebendo a Bênção do Matrimônio dos Verdadeiros Pais e concluindo a conversão de nossa 
linhagem. Por favor, tenham no coração que esta é a tarefa que Deus atribuiu a vocês e tornem-se 
os verdadeiros soberanos no estabelecimento do reino de paz e unidade no céu e na terra. 
 
Que a graça de Deus possa estar sobre você, sua família e sua nação. 
 
Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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FAMÍLIA IDEAL DE DEUS 
E O REINO DO MUNDO IDEAL PACÍFICO – III 

 
Mensagem da Paz nº 9 

 

Este discurso foi proferido em nome do Rev. Dr. Sun Myung Moon em 14.400 cidades através de 

120 nações desde 22 de outubro até 20 de dezembro de 2006, durante a  “Turnê de 120 

Embaixadores para a Paz Discursando pela Paz Mundial.” 

 
Respeitados Embaixadores da Paz, líderes de todas as áreas da vida, distintos convidados do país 
e do exterior, e amadas famílias abençoadas: 
 
Primeiro de tudo, eu gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos vocês por seus esforços 
em realizar a paz para toda a humanidade, e especialmente por seu apoio à Federação para a Paz 
Universal. Como vocês podem saber, depois das cerimônias de coroação nas quais eu fui 
reconhecido como o Rei da Paz, realizadas tanto no Edifício Oficial do Senado dos Estados 
Unidos como na Assembléia Nacional da Coreia em 2004, eu fundei a Federação para a Paz 
Universal na cidade de Nova York no dia 12 de setembro de 2005. Na base dessas vitórias, no 
dia 13 de junho deste ano, realizamos a Cerimônia de Entrada para o Palácio da Paz Cheon Jeong 
e a Cerimônia de Coroação dos Verdadeiros Pais como o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra. 
Estes foram passos dados na direção do estabelecimento do reino substancial do céu na terra, o 
Cheon Il Guk. 
 
Senhoras e senhores, imediatamente após a inauguração da Federação para a Paz Universal, eu 
embarquei em uma turnê mundial de discursos que me levou para 120 nações. Minha esposa, a 
Dra. Hak Ja Han Moon, herdou a vitória dessa primeira turnê mundial e saiu para concluir com 
sucesso uma turnê em 180 nações, declarando a mensagem de Deus na autoridade dos 
Verdadeiros Pais. Através desta turnê, a qual a levou por todo o mundo pelos últimos seis meses, 
ela e nossos filhos trabalharam juntos sem problemas, cumprindo a providência da cooperação 
mãe e filho. Como uma verdadeira mãe acompanhada pelos verdadeiros filhos, ela declarou a 
Palavra e oficiou a Cerimônia da Bênção para a Paz Mundial. Através disto, ela restaurou e 
ofereceu ao Céu a realidade da linhagem e a realidade da unidade de Caim e Abel, as quais 
haviam sido perdidas por Eva, a mãe da primeira família humana. 
 
Senhoras e senhores, 20 de agosto deste ano foi o vigésimo primeiro aniversário da minha 
libertação da prisão de Danbury nos Estados Unidos, a qual foi o último dos seis 
encarceramentos injustos que tive que suportar durante a minha vida. Minha libertação naquele 
dia significou a vitória sobre o aprisionamento em nível mundial e a realização da realidade de 
liberação e completa liberdade interna. Para comemorar esse dia significativo, e para dar as boas 
vindas e congratular minha esposa no retorno de sua recentemente concluída turnê mundial de 
discursos, eu realizei uma reunião de paz em nível global na Coreia. Mais de trinta mil líderes 
centrais, representando 1,2 milhões de Embaixadores da Paz, e líderes de 120 nações, se 
reuniram e fortaleceram suas resoluções de realizar a paz mundial. 
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Agora, no fundamento do sucesso desse evento providencial, estou viajando para todos os cantos 
do mundo com três gerações da família dos Verdadeiros Pais, na autoridade do Rei da Paz no 
Céu e na Terra, a fim de proclamar a mensagem. Ela contém os segredos do Céu, os quais Deus 
enviou para a humanidade nesta era após a vinda do céu. 
 
Distintos líderes, vocês podem sentir o coração intenso com o qual estou assumindo esta turnê 
mundial? Enquanto me aproximo dos meus oitenta e oito anos, eu não sei quando ou onde posso 
desmoronar ao longo do caminho. Eu já coloquei minha vida em jogo ao embarcar nesta turnê 
mundial, e ela pode ser minha última. Eu estou revelando os segredos do Céu. Estas podem ser 
as últimas palavras que os Verdadeiros Pais, que apareceram com o selo do Céu, deixam para a 
humanidade. Eu sinceramente peço que vocês abram seus corações e gravem estas palavras do 
Céu sobre eles. Que vocês possam ter a sabedoria para exaltar estas palavras como o padrão para 
suas vidas e transmiti-las para suas famílias, clãs, seus descendentes e as pessoas em sua 
comunidade. 
 
Senhoras e senhores, meu discurso de hoje novamente tem o título “Família Ideal de Deus e o 
Reino do Mundo Ideal Pacífico,” sendo que este é um resumo da mensagem do Céu que 
transmiti para os 6,5 bilhões de pessoas do mundo durante o ano passado. Meu propósito é 
lembrá-los novamente do papel e missão vistos a partir do ponto de vista da providência de 
Deus, e da importância da era na qual vocês estão vivendo. 
 
O Surgimento da Federação para a Paz Universal 
 
Senhoras e senhores, por toda a história, as pessoas têm trabalhado continuamente pela paz 
baseadas somente no esforço humano. Considerem o confronto entre democracia e comunismo. 
 
Externamente, a diferença entre os dois era a extensão até onde reconheciam e asseguravam os 
direitos e liberdades individuais. Contudo, a partir do ponto de vista da providência de Deus, 
comunismo e democracia são como filhos que perderam seus pais. Os dois se dividiram nas 
posições de Caim e Abel respectivamente, e ficaram presos nas algemas do conflito fraternal. 
 
Por toda a história, movimentos de paz inevitavelmente alcançaram seus limites e terminaram em 
fracasso porque foram organizados por seres humanos imperfeitos. Este é o motivo pelo qual a 
Organização das Nações Unidas, embora lançada com o sonho esplêndido de realizar a paz 
mundial, hoje deve admitir suas limitações inerentes e confessar que não pode mais dar 
esperança para a humanidade. Isto é simplesmente porque a ONU foi lançada durante a era 
anterior ao tempo quando Deus podia diretamente governar o desdobramento de Sua providência 
na história. 
 
Entretanto, agora é inteiramente possível para a Federação para a Paz Universal cumprir sua 
missão de unir céu e terra, e formar o reino do mundo ideal pacífico. Isto é porque ela representa 
a vitória de Deus e o fruto do sangue, suor e lágrimas dos Verdadeiros Pais. Portanto, a 
Federação para a Paz Universal é a esperança estimada do mundo. Ela desempenhará o papel de 
uma contraparte “tipo Abel” para a existente Organização das Nações Unidas “tipo Caim,” para 
renovar a ONU e prover a liderança para uma nova soberania da paz universal conhecida como 
Cheon Il Guk. 
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Portanto, por favor, tenham em mente que vocês, como líderes de todas as partes do mundo, 
estão recebendo a missão celeste para edificar a pátria substancial de Deus, a qual não é nada 
menos do que o ideal que Deus vislumbrava no tempo da Criação. 
 
O Propósito de Criação de Deus 
 
Respeitados líderes de todas as partes do mundo, qual vocês acham que é o propósito derradeiro 
de Deus para criar os seres humanos? Colocado de forma simples, é para experimentar alegria 
através do relacionamento com famílias ideais preenchidas com amor verdadeiro. Como se 
parece uma família ideal? Quando no início Deus criou os seres humanos, Ele fez Adão 
representando todos os homens e Eva representando todas as mulheres, com a intenção que eles 
se tornassem soberanos do amor verdadeiro. Então qual era o caminho mais rápido para eles 
cultivarem um caráter de amor verdadeiro? Em uma palavra, era assegurando um relacionamento 
de pai e filho com Deus, onde eles poderiam viver em atendimento a Deus como seu Pai e 
formar uma família modelo incorporando o ideal de paz de Deus. 
 
Eles deviam ter seguido o caminho de viver como uma única família com Deus, experimentando 
alegria eterna. Deus criou Adão e Eva, e os instalou como os primeiros antepassados da 
humanidade para formarem a família modelo e realizarem o ideal de paz. Ele se comprometeu 
absolutamente em educá-los como Seus filhos, para se juntarem a Ele em amor verdadeiro, vida 
verdadeira e linhagem verdadeira. 
 
Portanto, se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição individual de acordo com a vontade de 
Deus—isto é, se eles tivessem alcançado a perfeição de seu caráter e entrado nas relações 
conjugais com Sua Bênção, eles teriam alcançado a completa unidade com Ele. Deus teria 
habitado dentro da união deles. Seus filhos também estariam ligados a esta ordem sagrada de 
amor e teriam desfrutado um relacionamento direto com Deus como seus Pais. Em outras 
palavras, o matrimônio de Adão e Eva aperfeiçoados teria sido o próprio matrimônio de Deus. 
Deus é para sempre Deus, mas ao mesmo tempo, Adão e Eva deveriam ter se tornado Suas 
encarnações. Eles teriam se tornado o corpo de Deus, e Deus teria se estabelecido dentro de suas 
mentes e corações. Ele teria se tornado os Verdadeiros Pais da humanidade tanto no mundo 
espiritual como no mundo físico. 
 
A Importância da Linhagem 
 
Vocês sabem o que feriu mais o coração de Deus, causando a Ele a maior dor ao longo da 
história desde a Queda de Adão e Eva? Deus perdeu Sua linhagem, e com isso, Deus perdeu a 
base da irmandade humana, e até mesmo Sua soberania sobre a criação. A linhagem de Deus é 
mais preciosa do que a própria vida. Sem ela, os frutos da vida verdadeira e do amor verdadeiro 
nunca amadureceram. Ao invés, estes se tornaram os frutos de Satanás, ausentes de qualquer 
relacionamento com o Céu. A partir deles descendem os 6,5 bilhões de pessoas que agora 
povoam a terra. 
 
Senhoras e senhores, a linhagem é mais importante do que a vida e mais preciosa do que o amor. 
Vida e amor se juntam para criar a linhagem. Linhagem não pode ser estabelecida se vida ou 
amor está ausente. 
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Portanto, entre os três—amor, vida e linhagem—a linhagem é o fruto. A linhagem de Deus 
contém a semente de amor verdadeiro. A linhagem de Deus fornece o contexto e o ambiente para 
uma vida verdadeira. Assim, para nos tornarmos as pessoas ideais vislumbradas por Deus, isto é, 
pessoas de caráter ideal, e criarmos família ideais, primeiramente precisamos estar ligados à Sua 
linhagem. Para dar um passo adiante, somente quando estamos ligados à linhagem de Deus, é 
possível criar a pátria de Deus, a nação ideal. Somente quando estamos ligados à linhagem de 
Deus é possível estabelecer o reino do mundo ideal pacífico. 
 
Por favor, escrevam a importância da linhagem em seus corações. Eu não posso enfatizar isto 
suficientemente. Isto é porque o relacionamento pai e filho é o mais elevado e mais importante 
de todos os relacionamentos, e o relacionamento linear entre pais e filhos é o único caminho 
através do qual a linhagem de Deus pode ser transmitida e criada para durar para sempre. Vocês 
devem estar cientes sobre este ponto. 
 
Entretanto, é o amor falso, a vida falsa e a linhagem falsa que infestaram a terra. O amor, vida e 
linhagem de Deus caíram nas mãos do adúltero Satanás, o inimigo do amor. Céu e terra foram 
sufocados e transformados no inferno. O mundo se tornou um lugar miserável, distante da 
presença de Deus. Contudo, até este dia, as pessoas vivem em ignorância sobre isto. As pessoas 
estão iludidas ao acreditar que a linhagem do inimigo é a linha da vida sobre a qual o mundo 
depende. Esta é a lamentável verdade sobre a humanidade, que é descendente da Queda. Esse é o 
motivo pelo qual nos referimos a este mundo como o inferno na terra. Deus vê a trágica situação 
da humanidade com um coração cheio de dor. 
 
Além disso, quando, devido à Queda, Satanás obteve o controle da realidade da linhagem, ele 
também usurpou o direito do filho mais velho e o direito da soberania. Deus é como um pai que 
trabalhou e suou sua vida inteira para acumular ativos para seus filhos, e um ladrão roubou tudo 
em uma única noite. Quem pode compreender o triste e magoado coração de Deus? Deus perdeu 
Sua linhagem, perdeu Seus filhos, e foi forçado a entregar a soberania das nações e do mundo 
para Satanás. 
 
Entretanto, a vida do Reverendo Moon, cuja tarefa é concluir a missão dos Verdadeiros Pais, tem 
sido uma vida de tristeza, marcada por inexprimível sofrimento e perseguição. 
 
O terceiro Adão, os Verdadeiros Pais, precisa indenizar e reverter completamente todas as falhas 
do primeiro Adão e do segundo Adão. Sua tarefa é completar não somente a missão do Salvador, 
Messias e Senhor em sua segunda vinda, mas também as missões de todas aquelas maiores 
figuras nas quais as religiões estão baseadas.  
 
Com semelhanças ao processo de criação de Deus do universo, sua vida tem constituído a grande 
obra de recriação da humanidade, onde nem mesmo o menor erro é permitido. Este tem sido um 
curso solitário que não pode ser plenamente compreendido por ninguém. Este tem sido um curso 
que o levou por caminhos espinhosos através do deserto—caminhos que ele teve que seguir 
sozinho. Nem mesmo Deus podia reconhecê-lo. Pairando muitas vezes entre a vida e a morte, até 
mesmo vomitando sangue, ele ainda teve que se levar novamente como uma fênix para se manter 
fiel à sua promessa a Deus. 
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Embora fosse inocente, o Reverendo Moon teve que suportar aprisionamento injusto por seis 
vezes: por trabalhar clandestinamente no movimento de independência quando estava estudando 
no Japão em seus primeiros tempos; por propagar a vontade de Deus em Pyongyang, que estava 
sob a regência comunista imediatamente depois da independência da Coreia; durante a 
administração de Syngman Rhee após a Coreia ter renascido como uma nação livre; e, além 
disso, até mesmo nos Estados Unidos, que orgulhosamente se apresenta ao mundo como um 
modelo de democracia. Quem na terra pode compreender a vida do Reverendo Moon? Sua vida 
tem sido de miséria; mordendo sua língua, ele tem suportado tudo isso para o benefício de 
confortar Deus, e para a salvação das pessoas decaídas do mundo que estão sofrendo na realidade 
de morte. Mesmo agora, se alguém fosse olhar para meu coração e falar uma palavra de simpatia, 
eu estouraria em lágrimas, e minhas lágrimas fluiriam como uma cachoeira. 
 
Há somente uma forma para recuperar a realidade da linhagem, o direito do filho mais velho e a 
soberania. Este é o caminho para obter a subjugação natural de Satanás, fazendo Satanás se 
render voluntariamente. Qual é o segredo para realizar isto? Isto somente é possível através do 
poder do amor verdadeiro, quando amamos nossos inimigos mais do que amamos nossos 
próprios filhos. 
 
Amor Verdadeiro 
 
Então o que é amor verdadeiro? Sua essência é dar, viver para o benefício dos outros e para o 
benefício do todo. Amor verdadeiro dá, esquece que deu, e continua a dar sem cessar. Amor 
verdadeiro dá alegremente. Encontramos este amor no coração alegre e amoroso de uma mãe que 
embala seu bebê em seus braços e o amamenta em seu peito. Amor verdadeiro é amor sacrifical, 
tal como de um filho dedicado que encontra sua maior satisfação através de se dedicar com todo 
seu corpo e mente para auxiliar seus pais.  
 
Quando estamos ligados através do amor verdadeiro, podemos estar juntos para sempre, 
desfrutando continuamente da companhia um do outro. O poder de atração do amor verdadeiro 
traz todas as coisas no universo aos nossos pés; até mesmo Deus virá e habitará conosco. Nada 
pode se comparar ao valor do amor verdadeiro. Ele tem o poder de dissolver as barreiras que as 
pessoas decaídas criaram, incluindo as barreiras nacionais e as barreiras de raça e até mesmo de 
religião. 
 
Os principais atributos do amor verdadeiro de Deus são que ele é absoluto, único, imutável e 
eterno. Portanto, qualquer um que pratique amor verdadeiro viverá com Deus, compartilhará Sua 
felicidade, e desfrutará o direito de participar como um igual em Sua obra. Portanto, uma vida 
vivida pelo benefício dos outros, uma vida de amor verdadeiro, é o pré-requisito absoluto para 
entrar no Reino do Céu. 
 
O Mundo Espiritual Realmente Existe 
 
Senhoras e senhores, cada pessoa tem uma mente e um corpo, e um ser espiritual que é mais 
elevado do que a mente. Deus habita no mundo no qual vivemos com nossos corpos físicos e 
também no mundo espiritual, para o qual nossos espíritos estão destinados a passar.  
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Portanto, somente quando nos tornamos completamente uma unidade com Deus em amor 
verdadeiro, então estamos completos. Tal pessoa aperfeiçoada pode ser um pequeno indivíduo, 
mas representaria toda a história de todos os potenciais relacionamentos futuros, e por isso, 
poderia se dizer que possui valor infinito. Uma vez que estamos cientes que temos esse valor 
universal, compreendemos que nossas vidas devem ser conduzidas à serviço de nossas mentes. 
 
Esse é o motivo pelo qual sua consciência sabe e percebe não somente cada ação que você 
executou, mas também cada pensamento que você teve. Sua consciência está ciente destas coisas 
antes mesmo que seus próprios mestres, pais, ou até mesmo Deus estejam. Assim, se vocês 
estivessem vivendo em absoluta obediência aos comandos de sua consciência, a qual é seu 
mestre pela eternidade, vocês estariam absolutamente garantidos para terem vida eterna. Essa é a 
forma da criação de Deus.  
 
Observando a estrutura de um ser humano a partir de outra perspectiva, podemos reconhecer que 
Deus nos criou como seres com características duais. Ele criou nossos corpos físicos como 
miniaturas do mundo corpóreo tangível e nossos corpos espirituais como representantes e 
senhores do mundo incorpóreo.  
 
Deste modo, um ser humano está destinado a viver por cem anos ou mais no mundo físico e, uma 
vez que o corpo físico cesse suas funções, ele passa natural e automaticamente para o mundo 
espiritual incorpóreo. Desta forma, embora possa não ser percebido pelos olhos em nossos 
corpos físicos, o mundo espiritual é a extensão automática e inevitável de nossas vidas na terra, a 
pátria original e eterna da humanidade criada por Deus. 
 
O mundo espiritual realmente existe. Ele não é um mundo cuja existência tenha sido fantasiada 
ou imaginada. Não temos o direito de escolha referente a ele. Ele não é um mundo que podemos 
ir se isto nos agrada, ou nos recusarmos ir se não nos agradar. Tal como Deus é eterno e 
imutável, o mundo espiritual também é eterno e imutável. Vivemos no mundo físico em nossos 
corpos físicos e formamos todos os tipos de relacionamentos com o mundo existente. De forma 
semelhante, no mundo espiritual estamos destinados a viver em nossos corpos espirituais, 
formando e mantendo relacionamentos íntimos com todos os fenômenos do mundo espiritual. 
 

O Relacionamento entre os Corpos Espiritual e Físico 
 
Entretanto, no relacionamento entre o espírito e o corpo físico de um ser humano, o espírito é o 
mais importante dos dois. O corpo físico dura por cerca de cem anos antes de cessar sua função, 
mas o espírito dura eternamente, transcendendo tempo e espaço. Nem mesmo uma pessoa que se 
sai bem no mundo físico não terá que morrer? Porque isto é assim, antes de passar para o 
próximo mundo, você deve alcançar harmonia entre seu espírito e seu corpo físico vivendo sua 
vida terrena de tal forma que encontre os padrões tanto do mundo físico como do mundo 
espiritual. Em outras palavras, você tem a responsabilidade de aperfeiçoar seu espírito dentro de 
seu corpo físico na base da vida finita que você vive no mundo físico tangível. Entretanto, isto 
não significa que a perfeição de seu ser espiritual acontece automaticamente. Somente na base de 
ter alcançado completa unidade entre sua mente e seu corpo durante sua vida terrena, 
expressando amor verdadeiro através da ação, seu ser espiritual pode estar plenamente maduro. 
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Senhoras e senhores, a fim de que o fruto possa amadurecer e ser colocado no armazém no 
outono, ele deve primeiramente passar através do processo de crescimento da primavera e verão 
e ser provido com os nutrientes fornecidos pela natureza e os cuidados especiais de seu dono. 
Frutos cultivados em um pomar por um agricultor preguiçoso e ignorante, serão atingidos por 
todos os tipos de doenças e serão afetados pelo mau tempo. Certamente eles cairão da árvore 
antes de estarem maduros, ou serão classificados como infestados por germes. Embora ainda seja 
um fruto, este será diferente do outro fruto, sendo que ele nunca será bom o suficiente para ser 
vendido no mercado. 
 
O fruto que amadureceu plenamente na árvore irá automaticamente para o armazém do dono. 
 
Da mesma forma, somente quando o espírito de uma pessoa alcançou a perfeição durante sua 
vida no mundo físico, o que pode ser comparado com a árvore, ele pode automaticamente entrar 
no mundo espiritual incorpóreo do Reino do Céu. Em outras palavras, uma pessoa entrará no 
Reino de Deus no céu automaticamente apenas quando estiver qualificada, e desfrutará o Reino 
do Céu vivendo como uma pessoa plenamente madura em seu corpo físico. 
 
Enquanto vive na terra, todas as suas ações e movimentos são registrados em seu ser espiritual, 
sem exceção, com as leis públicas do céu como o padrão. Deste modo, você entrará no mundo 
espiritual na forma de seu ser espiritual, o qual tem registrado sua vida na terra com 100 por 
cento de exatidão. Seu espírito demonstrará claramente se você tem conduzido uma vida madura 
de bondade, ou uma vida arruinada pelo pecado. 
 
O que isto significa é que Deus não julga você; você será seu próprio juiz. Se está ciente desta 
regra surpreendente do Céu, você desperdiçará os dias restantes de sua vida em egoísmo e 
imoralidade, sucumbindo a todas as tentações de Satanás e em busca de nada mais do que 
prazer? Não, ao invés, você se absterá de ferir e manchar seu corpo espiritual, mesmo ao risco de 
sua vida terrena. Por favor, mantenham esta verdade em mente: se você está destinado ao céu ou 
ao inferno é determinado por seus pensamentos, palavras e ações em cada momento.  
 
Porém, isto não implica que o espírito conduz sua própria vida ou que ele pode expressar amor 
verdadeiro através de ações por si mesmo. 
 
Seu ser espiritual cresce, amadurece e é finalmente aperfeiçoado somente em seu corpo físico, 
através de seu tempo de vida terrena tendo realizado amor verdadeiro, trazendo sua mente e 
corpo em um relacionamento bom e unificado de dar e receber. 
 
Não obstante, inegavelmente, seu ser exterior e seu ser interior estão em um relacionamento 
constante de conflito e luta. Quanto tempo mais vocês permitirão que esta luta continue? Dez 
anos? Cem anos? Em contraste, há inegavelmente uma ordem adequada para todas as formas de 
existência no universo. Isto indica que Deus não criou os seres humanos neste estado de 
desordem e conflito. Vocês precisam saber que é sua tarefa e responsabilidade como um ser 
humano dissipar todas as tentações direcionadas ao seu ser exterior (seu corpo físico) e alcançar 
vitória na vida seguindo o caminho de seu ser interior (sua consciência). A fortuna celeste estará 
com aqueles que conduzem suas vidas dessa forma. Eles alcançarão a perfeição de seus seres 
espirituais. 
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O Reino do Céu e a Família 
 
Senhoras e senhores, que tipo de lugar é o Reino do Céu? Em resumo, o Reino do Céu é um 
mundo transbordando com o amor verdadeiro de Deus. Amor verdadeiro está em seu eixo. Amor 
verdadeiro está em todo lugar, tanto na expressão exterior como também no pensamento interior. 
A vida de todos está preenchida com amor verdadeiro desde o início até o fim. No Reino do Céu, 
as pessoas nascem através do amor verdadeiro, vivem no abraço do amor verdadeiro e seguem o 
caminho do amor verdadeiro até o dia que elas passam para o próximo mundo, o mundo 
espiritual. 
 
O Reino do Céu é um mundo natural onde todas as pessoas vivem para o benefício umas das 
outras. Consequentemente, antagonismo e inveja não podem ser encontrados em qualquer lugar 
nesse mundo. Este é um mundo que não é governado por dinheiro, posição ou poder. Nele, o 
sucesso de cada pessoa representa o sucesso do todo, os gostos de cada pessoa representam os 
gostos do todo, e a alegria de cada pessoa representa a alegria do todo. 
 
O Reino do Céu é o mundo preenchido com o ar do amor verdadeiro, onde todos respiram amor 
verdadeiro. Sua vida pulsa com amor, em todo lugar e em todo tempo. Os cidadãos desse reino 
estão todos ligados através de sua participação comum na linhagem de Deus. Nele, o mundo 
inteiro e todas as pessoas estão conectadas em um relacionamento inseparável, como as células 
em nosso corpo. Amor verdadeiro, o amor que é a essência de Deus, é o único poder governante 
do Céu. Deste modo, Deus também existe pelo amor verdadeiro. 
 
Senhoras e senhores, vocês devem agora se devotar para praticar uma vida de amor verdadeiro. 
Vocês podem amar Deus mais do que Adão e Eva amavam? Vocês podem amar Deus mais do 
que Jesus amou? Pela realização do amor verdadeiro, vocês devem trazer sua mente e corpo em 
perfeita harmonia. Vocês devem estabelecer relacionamentos de amor verdadeiro com todos ao 
seu redor. Para colocar de outra forma, vocês devem aperfeiçoar uma família verdadeira, 
consistindo de três gerações—avôs, pais e filhos—vivendo juntas no amor verdadeiro. Se vocês 
fazem isto durante seu tempo na terra, então serão elegíveis para entrar no céu. 
 
Uma Família de Três Gerações Vivendo em Harmonia 
 
Quando buscamos o ideal perdido da família original, deve haver alguém na posição de Adão 
aperfeiçoado, alguém na posição de Jesus, e alguém na posição do Senhor em sua segunda vinda. 
A partir desse ponto inicial podemos estabelecer a família na qual Deus habitará. Nessa família, 
três gerações—avôs, pais e filhos—viverão em harmonia. Pais e filhos devem servir e atender os 
avôs, porque eles representam os antepassados da família, sua raiz histórica. 
 
Senhoras e senhores, a família estabelece o padrão para se viver juntos em harmonia. O ambiente 
caloroso de unidade baseado no amor e respeito entre pais e filhos, fidelidade mútua e amor entre 
esposo e esposa, e confiança e fraternidade mútua entre irmãos são as manifestações do modelo 
da família ideal de paz. Isto significa que vocês precisam estabelecer uma família verdadeira 
onde o tronco do amor verdadeiro emerge a partir da raiz de amor verdadeiro e dá frutos do amor 
verdadeiro. 
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Tais famílias contêm a raiz viva da história e as raízes do Reino do Céu. Em tais famílias, o 
Reino do Céu na terra cria raízes. Elas são o solo no qual a realeza eterna de Deus é firmemente 
plantada. Os avôs, pais e filhos representam as raízes do passado, presente e futuro, 
respectivamente. A raiz do passado representa o mundo espiritual, a raiz do presente é o palácio 
representando o mundo atual, e a raiz do futuro estabelece os filhos e filhas como príncipes e 
princesas. Pelo estabelecimento de tais famílias, estamos erigindo o palácio da paz representando 
a harmonia entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. 
 
Desta maneira, as três gerações de avôs, pais e filhos devem viver juntas como uma única família 
e servir o Deus eterno. Deus deseja ver tais famílias, e é sua responsabilidade como messias 
tribais e Embaixadores da Paz, buscá-las e estabelecê-las— famílias do Cheon Il Guk, o Reino de 
Deus. 
 
Senhoras e senhores, vocês devem formar famílias que Deus sinta saudades e deseje retornar 
depois de ter estado distante. Ele deve se sentir confortável ao visitar sua casa como quaisquer 
pais vindo visitar seus filhos. Isto é o que significa viver a serviço de Deus. 
 
Em tais famílias, Deus é o sujeito vertical sobre sua consciência, e sua consciência é o sujeito 
vertical sobre seu corpo. Assim, a unidade com Deus traz sua mente e corpo em harmonia. Os 
membros da família que estabeleceram esse eixo vertical podem aperfeiçoar as quatro realidades 
do amor e coração: amor paternal, amor conjugal, amor de filhos e amor de irmãos. Essa família 
liga todas as direções: acima e abaixo, frente e atrás, direita e esquerda. Eles giram um ao redor 
do outro em um movimento esférico eterno. Este é o modelo duradouro da família ideal de Deus, 
o qual se expande para o modelo de nações ideais e Seu reino de paz, se o mundo inteiro estiver 
preenchido com tais famílias verdadeiras! 
 
Este seria um mundo ordenado onde as pessoas se governam pela forma celeste e leis celestes, 
sem nenhuma necessidade de advogados, promotores ou mesmo juízes. 
 
Quem seria mais plenamente ciente de suas boas e más ações? Seriam seus avôs, seus pais, seu 
cônjuge e seus filhos. Há alguma coisa que não possa ser resolvida dentro da família? Quando 
pais e filhos, esposo e esposa, e irmãos mais velhos e mais jovens estabelecem um exemplo de 
viver para o benefício uns dos outros, como eles poderiam fazer alguma coisa imperdoável? Qual 
razão eles teriam para cometer crimes? Um mundo governado pela maneira celeste e pelas leis 
celestes é um mundo natural, um mundo desobstruído pela verdade e pela razão pura. Este é um 
mundo do “sol do meio-dia” de valores absolutos, onde não há nenhuma sombra escura. 
 

A Bênção de Matrimônio Internacional e Intercultural 
 
Distintos senhoras e senhores, nossa ligação com a linhagem de Satanás tem causado tanto 
sofrimento por toda a história. Vamos agora corajosamente dar um passo em frente para cortar 
esta ligação e ser enxertados na raiz da linhagem dos Verdadeiros Pais. Porque devemos 
continuar tolamente a viver e morrer como oliveiras selvagens? Uma oliveira selvagem, mesmo 
se ela viver mil anos, somente continuará produzindo as sementes de mais oliveiras selvagens. 
Onde podemos encontrar a forma para fugir deste círculo vicioso? 
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É através da Bênção Sagrada do Matrimônio. A Cerimônia da Bênção Sagrada oferece a graça de 
ser enxertado na verdadeira oliveira. Ela foi instituída pelos Verdadeiros Pais, que trazem a 
verdadeira linhagem de Deus para a humanidade. Uma vez que vocês mudem sua linhagem para 
a linhagem de Deus, sua descendência pertencerá naturalmente à linhagem de Deus. A Bênção 
Sagrada é recebida em três estágios: renascimento, ressurreição e vida eterna. Uma vez que 
vocês recebem a Bênção Sagrada dos Verdadeiros Pais, vocês podem dar nascimento para 
descendentes sem pecado e puros, e edificar uma família ideal. 
 
A melhor maneira de fazer isto é através de uma Bênção de matrimônio intercultural. Estes 
matrimônios contribuem para a grandiosa tarefa de transcender as barreiras de raça, cultura, 
nacionalidade, etnia e religião, e para criar uma única família da humanidade. Na visão de Deus, 
a cor da pele não faz nenhuma diferença. Deus não reconhece fronteiras nacionais. Deus não se 
coloca atrás das barreiras de religião e cultura. Elas não são nada mais do que as armadilhas do 
diabo. O diabo as tem utilizado para reger sobre a humanidade como um falso pai por dezenas de 
milhares de anos. 
 
Vocês têm a missão de ensinar para os membros de suas famílias e clãs que a Bênção do 
Matrimônio intercultural é o meio derradeiro de estabelecer um mundo ideal pacífico aqui na 
terra. Suas famílias e clãs devem se juntar às fileiras daqueles que participam na Bênção do 
Matrimônio Sagrado. 
 
Senhoras e senhores, o caminho está agora amplamente aberto para vocês mudarem sua 
linhagem através da Cerimônia do Vinho Sagrado que os Verdadeiros Pais instituíram. A Bênção 
é de vocês, seja como casais recém-casados ou casais já casados, para que possam estabelecer 
famílias verdadeiras.  
 
De fato, estou falando para o mundo, defendendo que toda a humanidade deve completar a 
mudança da linhagem através da participação na Bênção do Matrimônio intercultural. Estes 
matrimônios também restauram a ordem familiar original capacitando aqueles que são “Abel”—
relativamente mais próximos ao lado de Deus—a assumirem um papel de líder e na posição do 
irmão mais velho. 
 
A Bênção do Matrimônio intercultural é de longe a melhor maneira para restaurar os seres 
humanos para se tornarem os filhos de Deus. Ela é a maior das ações morais, porque o 
estabelecimento de pessoas na linhagem de Deus as eleva para um nível inteiramente novo. Ela é 
um ato que rompe todos os laços de inimizade. É o mais sagrado ritual, convertendo nossa 
linhagem para a linhagem de Deus e nos recriando através dos Verdadeiros Pais. Eles são o Rei e 
Rainha da Paz, as manifestações de Deus em substância que o capacita a conduzir Sua 
providência no mundo atual.  
 

O Movimento de Paz dos Verdadeiros Pais 
 
Eu tenho dedicado minha vida inteira para ensinar o caminho de viver para o benefício dos 
outros. Esta é a prática do amor verdadeiro. Como um princípio básico, ele se aplica não apenas 
para indivíduos, mas para todos os níveis desde a família até a sociedade e a nação. 
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Nesta visão, eu gostaria de reiterar a proposta que tenho feito por um projeto revolucionário e 
verdadeiramente providencial para o benefício da paz e o bem-estar humano, e a edificação da 
pátria de Deus e a terra natal original. A partir do ponto de vista histórico, as divisões do nosso 
mundo em oriente e ocidente, norte e sul, foram feitas por Satanás. Eu estou propondo que 
construamos uma passagem através do Estreito de Bering que separa a América do Norte das 
massas de terra da Rússia.  
 
Esta passagem, a qual eu chamo de Ponte-Túnel Rei da Paz Mundial, conectará um sistema 
internacional de rodovias que permitirá que as pessoas viajem por terra desde o Cabo da Boa 
Esperança na África até Santiago no Chile, e desde Londres até Nova York, através do Estreito 
de Bering, conectando o mundo como uma única comunidade. 
 
Deus está nos advertindo que Ele não tolerará mais separação e divisão. A realização deste 
projeto irá ligar o mundo como uma única comunidade. Ele derrubará as muralhas feitas pelo 
homem, da raça, cultura, religião e país, e estabelecerá o reino do mundo ideal pacífico que tem 
sido o desejo estimado por Deus. 
 
Os Estados Unidos e a Rússia podem se tornar como uma unidade. A União Européia, China, 
Índia, Japão, Brasil e todas as nações, e também as religiões do mundo, podem combinar suas 
energias para o sucesso neste projeto. O sucesso deste projeto será decisivo no estabelecimento 
do reino do mundo ideal pacífico, onde as pessoas não mais irão guerrear. 
 
O Advento do Reino do Mundo Ideal Pacífico 
 
Distintos Embaixadores da paz e líderes de todas as áreas da vida, vocês estão agora vivendo no 
momento mais abençoado e exaltado da história. A era após a vinda do céu chegou! Eu proclamo 
o início do novo céu e nova terra, longamente esperados e desejados pelos bilhões de seus 
antepassados no mundo espiritual que vieram e foram por toda a história.  
 
Esta é a era do reino do mundo ideal pacífico. Os quatro grandes fundadores das religiões e 
bilhões de bons antepassados desceram à terra para orientá-los no caminho celeste. A era quando 
o mundo decaído e corrupto que causa danos à humanidade, permitindo que as pessoas más 
vivam melhor do que as outras, está terminando. 
 
Nosso propósito definitivo é encontrar e estabelecer a nação que busca fazer a vontade de Deus e 
cujos cidadãos servem a Deus como seu centro. Qual seria essa nação? Ela seria o reino do 
mundo ideal pacífico. Ela seria uma nação que se assemelha à forma de uma família verdadeira 
com três gerações vivendo juntas em harmonia, confiando, respeitando e apoiando umas as 
outras e se tornando uma unidade em amor. Em resumo, esta é a nação que a humanidade tem 
desejado por todas as eras, a Utopia onde Deus é o soberano. Isto significa que precisamos de um 
movimento para realizar uma sociedade de interdependência, prosperidade mútua e valores 
universalmente compartilhados. Devemos transformar a humanidade em uma única grande 
família rompendo as muralhas em nossos corações e eliminando até mesmo as barreiras entre as 
nações. Este movimento começa a partir de cada família. Portanto, todos devemos ter em mente 
que é nosso chamado providencial estabelecer uma família verdadeira. Este é o caminho que 
podemos avançar no estabelecimento do reino da paz universal na terra.  
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De fato, tudo isto já está acontecendo. No Oriente Médio, um dos barris de pólvora do mundo, 
Judeus, Cristãos e Muçulmanos encontraram os recursos em minha filosofia de paz para se 
engajarem em uma nova dimensão de diálogo. Em décadas passadas meu Pensamento de 
Unificação desempenhou um papel decisivo no fim da Guerra Fria. Agora estou conduzindo de 
forma bem sucedida por trás das cenas, esforços para trazer a reunificação de minha pátria, a 
Coreia. 
 
Mas ainda não estou satisfeito, porque comecei minha obra de vida sob o comando do Céu. Eu 
vim como os Verdadeiros Pais da humanidade com a unção de Deus, e estou determinado a 
manter minha promessa a Ele. Estou determinado a obliterar todas as divisões e barreiras 
nacionais que envenenaram esta terra e estabelecer o reino do mundo ideal pacífico, onde todas 
as pessoas em qualquer lugar podem viver de mãos dadas. 
 

Nossa Missão 
 
A era após a vinda do céu que Deus e os Verdadeiros Pais abriram é um tempo de mudanças 
dramáticas. Vocês têm a missão de fazer esta era florescer e dar frutos em bênção e glória. 
Portanto, por favor, tornem-se emissários do Céu, cumprindo as missões duais da “força policial 
do reino da paz” e do “exército do reino da paz.” Sirvam a humanidade sob a bandeira da 
Federação para a Paz Universal, a qual está trabalhando para desempenhar o papel de uma 
“Organização das Nações Unidas tipo Abel.” 
 
Dignos cidadãos do mundo, se não vocês, então quem nutrirá e protegerá as famílias abençoadas 
e este abençoado planeta Terra que Deus nos concedeu? 
 
Senhoras e senhores, eu disse que na era após a vinda do céu devemos recuperar a linhagem 
verdadeira que foi perdida quando Adão caiu, recebendo a Bênção do Matrimônio através dos 
Verdadeiros Pais. A providência da Bênção deve ser aperfeiçoada através de cinco estágios: o 
indivíduo, a família, a tribo, a raça e a nação. Desta forma, vamos cumprir nossa missão divina 
como famílias abençoadas na era após a vinda do céu restaurando e estabelecendo o ideal da 
família de três gerações no nível mundial. Este é o mesmo propósito pelo qual Jesus veio à terra, 
e que ele buscou realizar antes de partir deste mundo. 
 
Portanto, estou agora conduzindo todos os messias tribais e nacionais a se unirem e trazerem 
uma conclusão final ao relacionamento inadequado entre a esfera política, representando a 
realidade Caim, e a esfera religiosa, representando a realidade Abel. Com esta vontade 
providencial em mente, eu declarei que um segundo Palácio da Paz Cheon Jeong, para a esfera 
religiosa, será estabelecido em Genebra, Suíça, uma cidade com uma significante história 
referente ao relacionamento entre as esferas religiosa e política. 
 
A Federação dos Povos Mongóis, representando 74 por cento da população do mundo, deve ter 
em mente que está sobre nós a era providencial na qual deve cumprir suas tarefas pela 
restauração do mundo através da Bênção no nível nacional. Isto trará um fim ao conflito entre 
Caim e Abel, o qual teve seu início com a primeira família da humanidade. 
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Senhoras e senhores, chegou agora o tempo providencial quando temos a missão de unir os dois 
filhos, Caim e Abel. É somente através do amor dos Verdadeiros Pais que eles podem se tornar 
uma unidade. Então, tendo recuperado suas posições originais, eles devem dedicar a família ideal 
original restaurada diante dos Verdadeiros Pais, o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra. Por 
favor, mantenham no coração e gravem na mente: Vocês estão vivendo em um tempo quando 
Deus dá a vocês a missão—através da restauração da verdadeira família ideal—de oferecer 
diante do Céu a realidade do amor de irmãos e o direito de soberania que foi entregue a Satanás 
através da Queda de nossos antepassados humanos. 
 
Vocês estão agora avançando para a era de liberação e completa liberdade interna, que é a era 
providencial da realidade do coração do quarto Adão. Em outras palavras, esta é a era após a 
vinda do céu. Este é o tempo quando, falando metaforicamente, o sol está diretamente sobre 
nossos cabeças, para que nenhuma sombra seja projetada. Isto significa que passamos através da 
era antes da vinda do céu, a qual inclui as eras do Velho, Novo e Completo Testamento. Estas 
eras exigiram imensa restituição e compensação a fim de recriar o ideal. 
 
Entretanto, o momento atual corresponde à era anterior à Queda de Adão, a era para construir o 
mundo ideal original. Esta se refere à era de amor verdadeiro que é toda compassiva, toda 
poderosa e tem toda autoridade. Esta é a realidade de coração na qual o mundo espiritual e o 
mundo físico estão conectados como uma realidade unificada centrando nos Verdadeiros Pais, o 
Rei e a Rainha da Paz. Em outras palavras, esta é a era do reino de paz e unidade no céu e na 
terra. 
 
Por favor, tornem-se verdadeiros príncipes e princesas que vivem em atendimento a Deus como 
seus Verdadeiros Pais, pois Ele é o Rei da Paz das multidões. Vamos edificar o duradouro reino 
da paz atendendo aos Verdadeiros Pais, que se tornam o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra. 
Vamos edificar o mundo de eterna liberação e liberdade, onde não há nenhuma necessidade de 
um Salvador, Messias ou Senhor em sua segunda vinda, e cumprir o caminho de um verdadeiro 
filho devotado, um patriota, um santo, e um membro da família dos filhos e filhas de Deus! Ao 
fazer isso, vamos herdar a vitória dos Verdadeiros Pais, a sua conclusão da restauração através 
de indenização da realidade de três gerações, para que possamos aperfeiçoar o mundo original 
como ele teria sido se não fosse a Queda! Vamos estabelecer famílias ideais modelo para trazer o 
completo estabelecimento da realidade ideal universal de liberação e completa liberdade interna. 
Este será o reino de bondade no qual podemos desfrutar absoluta, única, imutável e eterna paz e 
prosperidade. Esta se tornará a pátria da paz universal, exaltada em louvores por toda a 
eternidade! 
 
Que as bênçãos eternas de Deus possam estar sobre sua família, sua nação e o mundo! 
 
Obrigado. 
Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 

 



 1

A FAMÍLIA ARRAIGADA NA ÉTICA SEXUAL ABSOLUTA,  
A QUAL É O MODELO PARA A NATUREZA ABSOLUTA, A PAZ 

E O IDEAL DE DEUS, E O REINO GLOBAL 
 

Mensagem da Paz nº 10 
 
Este discurso do Rev. Dr. Sun Myung Moon foi proferido na ocasião do quadragésimo sétimo 
Dia dos Verdadeiros Filhos, no dia 21 de novembro de 2006, no Centro de Exposição 
Internacional da Coreia, em  Ilsan, Coreia. 
 
Amadas famílias abençoadas do mundo, respeitados Embaixadores para a Paz, líderes de todas 
as áreas da vida, e distintos convidados do país e do exterior: 
 
Hoje é um dia significante na história da providência de Deus; ele inicia o quadragésimo sétimo 
ano desde que declarei o Dia dos Filhos. Há quatro grandes marcos que tinham que ser 
alcançados e estabelecidos no curso providencial de restauração através de indenização, a fim de 
cumprir o propósito de criação de Deus que foi perdido através da Queda de Adão e Eva, nossos 
primeiros antepassados. Estes são: o Dia de Deus, o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos e o Dia de 
Todas as Coisas. A vitória da cerimônia de Coroação para a Realeza de Deus veio em 2001, e o 
início da providência do Cheon Il Guk foi proclamada na época da Cerimônia de Entrada para o 
Palácio da Paz Cheon Jeong e a cerimônia de coração, em junho de 2006. Esta é a primeira 
comemoração do Dia dos Verdadeiros Filhos desde então. 
 
Para comemorar este significativo dia e renovar nossa resolução, eu gostaria de transmitir as 
palavras do Céu sobre o tema “A Família Arraigada na Ética Sexual Absoluta, a qual é o 
Modelo para a Natureza Absoluta, a Paz e o Ideal de Deus, e o Reino Global,” a qual é um 
resumo da mensagem do Céu que eu proferi para os 6,5 bilhões de pessoas do mundo durante o 
ano passado. 
 
Isto é para lembrá-los mais uma vez de seu papel e missão a partir do ponto de vista da 
providência de Deus, e da importância da era na qual vocês estão vivendo. 
 
Estas são as palavras de vida que 120 líderes religiosos internacionais que as receberam 
diretamente dos Verdadeiros Pais estão proclamando em 120 nações do mundo. A turnê mundial 
de discursos realizada pelos membros das três gerações da família dos Verdadeiros Pais abriu o 
caminho para a salvação da humanidade através da mensagem do Céu e da Bênção do 
Matrimônio. Nesse fundamento, estes líderes religiosos que representam o mundo tipo Caim 
assumiram essa causa e estão viajando para todos os cantos do mundo. 
 
O Surgimento da Federação para a Paz Universal 
 
Senhoras e senhores, por toda a história, as pessoas têm trabalhado continuamente pela paz 
baseadas somente no esforço humano. Considerem o confronto entre democracia e comunismo. 
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Externamente, a diferença entre os dois era a extensão até onde reconheciam e asseguravam os 
direitos e liberdades individuais. Contudo, a partir do ponto de vista da providência de Deus, 
comunismo e democracia são como filhos que perderam seus pais. Os dois se dividiram nas 
posições de Caim e Abel respectivamente, e ficaram presos nas algemas do conflito fraternal. 
 
Por toda a história, movimentos de paz inevitavelmente alcançaram seus limites e terminaram em 
fracasso porque foram organizados por seres humanos imperfeitos. Este é o motivo pelo qual a 
Organização das Nações Unidas, embora lançada com o sonho esplêndido de realizar a paz 
mundial, hoje deve admitir suas limitações inerentes e confessar que não pode mais dar 
esperança para a humanidade. Isto é simplesmente porque a ONU foi lançada durante a era 
anterior ao tempo quando Deus podia diretamente governar o desdobramento de Sua providência 
na história. 
 
Entretanto, agora é inteiramente possível para a Federação para a Paz Universal cumprir sua 
missão de unir céu e terra, e formar o reino do mundo ideal pacífico. Isto é porque ela representa 
a vitória de Deus e o fruto do sangue, suor e lágrimas dos Verdadeiros Pais. Portanto, a 
Federação para a Paz Universal é a esperança estimada do mundo. Ela desempenhará o papel de 
uma contraparte “tipo Abel” para a existente Organização das Nações Unidas “tipo Caim,” para 
renovar a ONU e proverá a liderança para uma nova soberania da paz universal conhecida como 
Cheon Il Guk. 
 
Portanto, por favor, tenham em mente que vocês, como líderes de todas as partes do mundo, 
estão recebendo a missão celeste para edificar a pátria substancial de Deus, a qual não é nada 
menos do que o ideal que Deus vislumbrava no tempo da Criação. 
 
O Propósito de Criação de Deus 
 
Respeitados líderes de todas as partes do mundo, qual vocês acham que é o propósito derradeiro 
de Deus para criar os seres humanos? É para experimentar alegria através do relacionamento 
com famílias ideais preenchidas com amor verdadeiro. Como se parece uma família ideal? 
Quando no início Deus criou os seres humanos, Ele fez Adão representando todos os homens e 
Eva representando todas as mulheres, com a intenção que eles se tornassem soberanos do amor 
verdadeiro.  
 
Então, qual era o caminho mais rápido para eles cultivarem um caráter de amor verdadeiro? Em 
uma palavra, era assegurando um relacionamento de pai e filho com Deus, onde eles poderiam 
viver em atendimento a Deus como seu Pai e formar uma família modelo incorporando o ideal de 
paz de Deus. Eles deviam ter seguido o caminho de viver como uma única família com Deus, 
experimentando alegria eterna. 
 
Deus criou Adão e Eva, e os instalou como os primeiros antepassados da humanidade para 
formarem a família modelo e realizarem o ideal de paz. Ele se comprometeu absolutamente em 
educá-los como Seus filhos, que estavam destinados a serem encapsulações do cosmos inteiro, 
mediadores entre o mundo espiritual e o mundo físico, e senhores da criação, e que teriam se 
juntado a Ele em amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. 
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Moralidade Sexual Absoluta e Amor Conjugal 
 
Senhoras e senhores, era necessário que Adão e Eva estabelecessem uma família ideal modelo de 
paz. Deus, o Ser absoluto, criou os seres humanos como Seus filhos a fim de instalar neles 
valores absolutos na base de um padrão absoluto. 
 
Assim, os seres humanos devem seguir o caminho desse padrão absoluto ao seguir as demandas 
do caminho celeste. Isto significa que devemos seguir nosso curso de vida destinado a fim de 
atender Deus, o Ser absoluto, como nossos Pais. Em outras palavras, para as pessoas se 
aperfeiçoarem à semelhança de Deus e obterem a estatura de pessoas de caráter que podem ser 
chamadas de filhos e filhas do Ser absoluto, elas devem seguir o caminho baseado no padrão 
absoluto que Deus determinou. 
 
A essência deste caminho é o padrão da pureza sexual absoluta. 
 
O primeiro estágio é manter pureza sexual absoluta antes do casamento. Depois que nascemos, 
seguimos através do processo de crescimento. Passamos através da infância em um ambiente 
muito seguro abraçados no amor e proteção de nossos pais. Então entramos no tempo da 
adolescência, o qual sinaliza o início de uma vida nova e dinâmica quando forjamos 
relacionamentos em um nível totalmente novo com aqueles ao nosso redor, como também com 
todas as coisas da criação. Este é o momento quando começamos a trilhar o caminho para nos 
tornarmos um ser humano absoluto—internamente, através da perfeição de nosso caráter, e 
externamente, alcançando a maturidade. 
 
Contudo, neste tempo há uma exigência absoluta que as pessoas devem cumprir, não importa 
quem elas sejam. Esta é a exigência de manter sua pureza, a qual é o modelo de uma moralidade 
sexual absoluta para os seres humanos. Deus concedeu isto para Seus filhos como sua 
responsabilidade e tarefa definida, a ser assumida a fim de cumprir o ideal de criação. Deste 
modo, este caminho celeste é a forma de aperfeiçoar o modelo do padrão absoluto no amor 
conjugal.  
 
Qual foi a única palavra, o único e exclusivo mandamento que Deus concedeu para Adão e Eva, 
os primeiros antepassados, após sua criação? Foi o mandamento e a bênção de manterem um 
padrão absoluto de pureza sexual até a aprovação de Deus para seu matrimônio. Encontramos a 
base para isto na passagem da Bíblia que indica que Adão e Eva seguramente morreriam no dia 
que comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se eles tivessem evitado comer e 
observado o mandamento do Céu, eles teriam aperfeiçoado seu caráter e, como co-criadores, 
teriam se colocado com Deus, o Criador, como Seus iguais. 
 
Além disso, eles teriam assumido o domínio sobre a criação e se tornado os senhores do universo 
desfrutando felicidade eterna e ideal. 
 
Era uma bênção de Deus quando Ele disse que eles preservassem sua pureza para que pudessem 
se casar como Seus filhos verdadeiros através de Sua Bênção do Matrimônio, se tornando 
verdadeiros esposo e esposa, verdadeiros pais e dando nascimento aos verdadeiros filhos. Este 
entendimento aprofunda nossa compreensão deste mandamento.  
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Isto está conectado com o princípio do poder absoluto no amor conjugal, o qual é um princípio 
de criação de Deus. A verdade profunda dentro do mandamento de Deus tem permanecido 
escondida por toda a história: os seres humanos devem herdar e viver um modelo de pureza 
sexual absoluta que está intrínseco ao ideal de Deus para a criação. Isto é para que eles possam 
aperfeiçoar sua individualidade como filhos de Deus e se estabelecerem como senhores da 
criação. 
 
Segundo, este é o modelo do poder absoluto no amor de esposo e esposa. Mais preciosa do que a 
própria vida, esta é a lei celeste de fidelidade absoluta. Esposo e esposa são parceiros eternos 
concedidos um ao outro pelo Céu. Através de terem filhos, eles se tornam os co-criadores de 
amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira, e a origem daquilo que é absoluto, 
único, imutável e eterno. 
 
Isto é porque é um princípio celeste que uma única pessoa não pode dar nascimento a um filho 
por si mesma, nem mesmo em mil anos. 
 
Como pessoas que preservam sua pureza antes do matrimônio, e a quem Deus ajusta em um 
matrimônio puro como esposo e esposa, podem se desviar do caminho do Céu e erroneamente 
seguir um caminho errado? Nós seres humanos somos diferentes dos animais; se eles 
compreendessem o propósito de Deus ao criá-los como Seus filhos, eles compreenderiam que o 
caminho errado é uma traição inimaginável e um desafio ao Criador; este é um caminho de 
autodestruição ao longo do qual eles cavariam suas próprias sepulturas. Resultando da Queda 
humana, este caminho sai fora da realidade do ideal de criação. 
 
Senhoras e senhores, o poder absoluto do amor conjugal é a maior bênção que o Céu confiou à 
humanidade. Sem acatar o princípio de pureza sexual absoluta, o caminho para a perfeição do 
caráter e a maturidade espiritual de uma pessoa está fechado. Além disso, sem assegurar o 
fundamento de moralidade sexual absoluta dentro de uma família verdadeira de indivíduos 
aperfeiçoados, é impossível para Deus se manifestar com dignidade como o Deus encarnado de 
caráter. 
 
A fim de Deus, o Ser absoluto, ter domínio direto sobre nossas vidas, vivendo e compartilhando 
conosco, nós que fomos criados como Seus parceiros objeto e filhos, devemos assumir a forma 
de uma família aperfeiçoada baseada no padrão da ética sexual absoluta, como Deus pretendia. 
Somente dentro das fronteiras de uma família que exalta a moralidade sexual absoluta é possível 
criar relacionamentos baseados em um modelo ideal de ética sexual para a vida como deveria ter 
existido originalmente. 
 
Esta vida inclui a realidade das três gerações de avôs, pais, filhos e netos. Por favor, entendam 
claramente que a vida eterna de Deus e a vida eterna de uma pessoa são possíveis somente neste 
fundamento. 
 
Portanto, se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição individual—a perfeição do caráter—
exaltando os princípios da pureza sexual absoluta, de acordo com a vontade de Deus, e então 
entrado em relações conjugais através de Sua Bênção, eles teriam alcançado completa unidade 
com Ele. Deus teria habitado dentro de sua união.  
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Seus filhos também teriam estado ligados a esta ordem sagrada de amor, desfrutando um 
relacionamento direto com Deus como seus pais. Em outras palavras, o matrimônio de Adão e 
Eva aperfeiçoados baseado no amor conjugal de pureza absoluta, teria sido o próprio matrimônio 
de Deus. Deus é para sempre Deus, mas ao mesmo tempo Adão e Eva deveriam ter se tornado 
Suas encarnações. Eles deveriam se tornar o corpo de Deus. Deus teria se estabelecido dentro de 
suas mentes e corações para se tornar os Verdadeiros Pais da humanidade tanto no mundo 
espiritual como no mundo físico, no fundamento do poder absoluto no amor conjugal. 
 
A Importância da Linhagem 
 
Vocês sabem o que feriu mais o coração de Deus, causando a Ele a maior dor ao longo da 
história desde a Queda de Adão e Eva? Deus perdeu Sua linhagem, e com isso, Deus perdeu a 
base da irmandade humana, e até mesmo Sua soberania sobre a criação. A linhagem de Deus é 
mais preciosa do que a própria vida. Sem ela, os frutos da vida verdadeira e do amor verdadeiro 
nunca amadureceram. Ao invés, estes se tornaram os frutos de Satanás, ausentes de qualquer 
relacionamento com o Céu. A partir deles descendem os 6,5 bilhões de pessoas que agora 
povoam a terra. 
 
Senhoras e senhores, a linhagem é mais importante do que a vida e mais preciosa do que o amor. 
Vida e amor se juntam para criar a linhagem. Linhagem não pode ser estabelecida se vida ou 
amor está ausente. Portanto, entre os três—amor, vida e linhagem—a linhagem é o fruto. A 
linhagem de Deus contém a semente de amor verdadeiro. A linhagem de Deus fornece o 
contexto e o ambiente para uma vida verdadeira.  
 
Assim, para nos tornarmos as pessoas ideais vislumbradas por Deus, isto é, pessoas de caráter 
ideal, e criarmos família ideais, primeiramente precisamos estar ligados à Sua linhagem. Para dar 
um passo adiante, somente quando estamos ligados à linhagem de Deus, é possível criar a pátria 
de Deus, a nação ideal. O reino do mundo ideal pacífico, o mundo ideal é estabelecido desta 
forma através relacionamentos baseados na moralidade sexual absoluta. 
 
Por favor, escrevam a importância da linhagem em seus corações. Eu não posso enfatizar isto 
suficientemente. Isto é porque o relacionamento pai e filho é o mais elevado e mais importante 
de todos os relacionamentos, e o relacionamento linear entre pais e filhos é o único caminho 
através do qual a linhagem de Deus pode ser transmitida e criada para durar para sempre. Vocês 
devem estar cientes sobre este ponto. 
 
Entretanto, é o amor falso, a vida falsa e a linhagem falsa que infestaram a terra. O amor, vida e 
linhagem de Deus caíram nas mãos do adúltero Satanás, o inimigo do amor. Céu e terra foram 
sufocados e transformados no inferno. O mundo se tornou um lugar miserável, distante da 
presença de Deus. Contudo, até este dia, as pessoas vivem em ignorância sobre isto. As pessoas 
estão iludidas ao acreditar que a linhagem do inimigo é a linha da vida sobre a qual o mundo 
depende. Esta é a lamentável verdade sobre a humanidade, que é descendente da Queda. Esse é o 
motivo pelo qual nos referimos a este mundo como o inferno na terra. Deus vê a trágica situação 
da humanidade com um coração cheio de dor. 
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Além disso, quando, devido à Queda, Satanás obteve o controle da realidade da linhagem, ele 
também usurpou o direito do filho mais velho e o direito da soberania. Deus é como um pai que 
trabalhou e suou sua vida inteira para acumular ativos para seus filhos, e um ladrão roubou tudo 
em uma única noite. Quem pode compreender o triste e magoado coração de Deus? Deus perdeu 
Sua linhagem, perdeu Seus filhos, e foi forçado a entregar a soberania das nações e do mundo 
para Satanás. 
 
Minha vida, a vida do Reverendo Moon, cuja tarefa é concluir a missão dos Verdadeiros Pais, 
tem sido uma vida de tristeza, marcada por inexprimível sofrimento e perseguição. 
 
O terceiro Adão, os Verdadeiros Pais, precisa indenizar e reverter completamente todas as falhas 
do primeiro e do segundo Adão.  
 
Ele tem a tarefa de completar não somente a missão do Salvador, Messias e Senhor em sua 
segunda vinda, mas também as missões de todas aquelas maiores figuras nas quais as religiões 
estão baseadas.  
 
Com semelhanças ao processo de criação de Deus do universo, sua vida tem constituído a grande 
obra de recriação da humanidade, onde nem mesmo o menor erro é permitido. Este tem sido um 
curso solitário que não pode ser plenamente compreendido por ninguém. Este tem sido um curso 
que o levou por caminhos espinhosos através do deserto—caminhos que ele teve que seguir 
sozinho. Nem mesmo Deus podia reconhecê-lo. Pairando muitas vezes entre a vida e a morte, até 
mesmo vomitando sangue, sua vida tem sido o estabelecimento de um modelo de moralidade 
sexual, a vida de uma fênix que teve que se levantar novamente para se manter fiel à sua 
promessa a Deus. 
 
Embora fosse inocente, o Reverendo Moon teve que suportar aprisionamento injusto por seis 
vezes: por trabalhar clandestinamente no movimento de independência quando estava estudando 
no Japão em seus primeiros tempos; por propagar a vontade de Deus em Pyongyang, que estava 
sob a regência comunista imediatamente depois da independência da Coreia; durante a 
administração de Syngman Rhee após a Coreia ter renascido como uma nação livre; e, além 
disso, até mesmo nos Estados Unidos, que orgulhosamente se apresenta ao mundo como um 
modelo de democracia.  
 
Quem na terra pode compreender a vida do Reverendo Moon – uma vida para aperfeiçoar um 
modelo de moralidade sexual? Sua vida tem sido de miséria; mordendo sua língua, ele tem 
suportado tudo isso para o benefício de confortar Deus, e para a salvação das pessoas decaídas 
do mundo que estão sofrendo na realidade de morte. Mesmo agora, se alguém fosse olhar para 
meu coração e falar uma palavra de simpatia, eu estouraria em lágrimas, e minhas lágrimas 
fluiriam como uma cachoeira. 
 
Há somente uma forma para recuperar a realidade da linhagem, o direito do filho mais velho e a 
soberania. Este é o caminho para obter a subjugação natural de Satanás, fazendo Satanás se 
render voluntariamente. Qual é o segredo para realizar isto? Isto somente é possível através do 
poder do amor verdadeiro, quando amamos nossos inimigos mais do que amamos nossos 
próprios filhos. 
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Amor Verdadeiro 
 
Então o que é amor verdadeiro? Sua essência é dar, viver para o benefício dos outros e para o 
benefício do todo. Amor verdadeiro dá, esquece que deu, e continua a dar sem cessar. Amor 
verdadeiro dá alegremente. Encontramos este amor no coração alegre e amoroso de uma mãe que 
embala seu bebê em seus braços e o amamenta em seu peito. Amor verdadeiro é amor sacrifical, 
tal como de um filho dedicado que encontra sua maior satisfação através de se dedicar com todo 
seu corpo e mente para auxiliar seus pais.  
 
Quando estamos ligados através do amor verdadeiro, podemos estar juntos para sempre, 
desfrutando continuamente da companhia um do outro. O poder de atração do amor verdadeiro 
traz todas as coisas no universo aos nossos pés; até mesmo Deus virá e habitará conosco. Nada 
pode se comparar ao valor do amor verdadeiro. Ele tem o poder de dissolver as barreiras que as 
pessoas decaídas criaram, incluindo as barreiras nacionais e as barreiras de raça e até mesmo de 
religião. 
 
Os principais atributos do amor verdadeiro de Deus são que ele é absoluto, único, imutável e 
eterno. Portanto, qualquer um que pratique amor verdadeiro viverá com Deus, compartilhará Sua 
felicidade, e desfrutará o direito de participar como um igual em Sua obra. Portanto, uma vida 
vivida pelo benefício dos outros, uma vida de amor verdadeiro, é o pré-requisito absoluto para 
entrar no Reino do Céu. 
 
O Mundo Espiritual Realmente Existe 
 
Senhoras e senhores, cada pessoa tem uma mente e um corpo, e um ser espiritual que é mais 
elevado do que a mente. Deus habita no mundo no qual vivemos com nossos corpos físicos e 
também no mundo espiritual, para o qual nossos espíritos estão destinados a passar.  
 
Portanto, somente quando nos tornamos completamente uma unidade com Deus em amor 
verdadeiro, então estamos completos. Tal pessoa aperfeiçoada pode ser um pequeno indivíduo, 
mas representaria toda a história de todos os potenciais relacionamentos futuros, e por isso, 
poderia se dizer que possui valor infinito. Uma vez que estamos cientes que temos esse valor 
universal, compreendemos que nossas vidas devem ser conduzidas para o benefício de 
aperfeiçoar um padrão de moralidade sexual absoluta. 
 
Esse é o motivo pelo qual sua consciência sabe e percebe não somente cada ação que você 
executou, mas também cada pensamento que você teve. Sua consciência está ciente destas coisas 
antes mesmo que seus próprios mestres, pais, ou até mesmo Deus estejam. Assim, se vocês 
estivessem vivendo em absoluta obediência aos comandos de sua consciência, a qual é seu 
mestre pela eternidade, vocês estariam absolutamente garantidos para terem vida eterna. Essa é a 
forma da criação de Deus.  
 
Quando vemos a estrutura de um ser humano a partir de ângulos diferentes, podemos reconhecer 
que Deus nos criou como seres com características duais. Ele criou nossos corpos físicos como 
miniaturas do mundo corpóreo tangível e nossos corpos espirituais como representantes e 
senhores do mundo incorpóreo.  
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Deste modo, Sua intenção era que vivêssemos por cem anos ou mais no mundo físico e, uma vez 
que o corpo físico cesse suas funções, passemos natural e automaticamente para o mundo 
espiritual incorpóreo. Desta forma, embora possa não ser percebido pelos olhos em nossos 
corpos físicos, o mundo espiritual é a extensão automática e inevitável de nossas vidas na terra, a 
pátria original e eterna da humanidade criada por Deus. 
 
O mundo espiritual realmente existe. Ele não é um mundo cuja existência tenha sido fantasiada 
ou imaginada. Não temos o direito de escolha referente a ele. Ele não é um mundo que podemos 
ir se isto nos agrada, ou nos recusarmos ir se não nos agradar. Tal como Deus é eterno e 
imutável, o mundo espiritual também é eterno e imutável. Vivemos no mundo físico em nossos 
corpos físicos e formamos todos os tipos de relacionamentos com o mundo existente. De forma 
semelhante, no mundo espiritual estamos destinados a viver em nossos corpos espirituais, 
formando e mantendo relacionamentos íntimos com todos os fenômenos do mundo espiritual. 
 
O Relacionamento entre os Corpos Espiritual e Físico 
 
Entretanto, no relacionamento entre o espírito e o corpo físico de um ser humano, o espírito é o 
mais importante dos dois. O corpo físico dura por cerca de cem anos antes de cessar sua função, 
mas o espírito dura eternamente, transcendendo tempo e espaço. Nem mesmo uma pessoa que se 
sai bem no mundo físico não terá que morrer? Portanto, antes de passar para o próximo mundo, 
você deve alcançar harmonia entre seu espírito e seu corpo físico vivendo sua vida terrena de tal 
forma que encontre os padrões tanto do mundo físico como do mundo espiritual. Em outras 
palavras, você tem a responsabilidade de aperfeiçoar seu espírito dentro de seu corpo físico na 
base da vida finita que você vive no mundo físico tangível. Entretanto, isto não significa que a 
perfeição de seu ser espiritual acontece automaticamente. Somente na base de ter alcançado 
completa unidade entre sua mente e seu corpo durante sua vida terrena, expressando amor 
verdadeiro através da ação, seu ser espiritual pode estar plenamente maduro. 
 
Senhoras e senhores, a fim de que o fruto possa amadurecer e ser colocado no armazém no 
outono, ele deve primeiramente passar através do processo de crescimento da primavera e verão 
e ser provido com os nutrientes fornecidos pela natureza e os cuidados especiais de seu dono.  
 
Frutos cultivados em um pomar por um agricultor preguiçoso e ignorante, serão atingidos por 
todos os tipos de doenças e serão afetados pelo mau tempo. Certamente eles cairão da árvore 
antes de estarem maduros, ou serão classificados como infestados por germes. Embora ainda seja 
um fruto, este será diferente do outro fruto, sendo que ele nunca será bom o suficiente para ser 
vendido no mercado. 
 
O fruto que amadureceu plenamente na árvore irá automaticamente para o armazém do dono. 
 
Da mesma forma, somente quando o espírito de uma pessoa alcançou a perfeição durante sua 
vida no mundo físico, o que pode ser comparado com a árvore, ele pode automaticamente entrar 
no mundo espiritual incorpóreo do Reino do Céu. Em outras palavras, uma pessoa entrará no 
Reino de Deus no céu automaticamente apenas quando estiver qualificada, e desfrutará o Reino 
do Céu vivendo como uma pessoa plenamente madura em seu corpo físico. 
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Enquanto vive na terra, todas as suas ações e movimentos são registrados em seu ser espiritual, 
sem exceção, com as leis públicas do céu como o padrão. Deste modo, você entrará no mundo 
espiritual na forma de seu ser espiritual, o qual tem registrado sua vida na terra com 100 por 
cento de exatidão. Seu espírito demonstrará claramente se você tem conduzido uma vida madura 
de bondade, ou uma vida arruinada pelo pecado. 
 
O que isto significa é que Deus não julga você; você será seu próprio juiz. Se está ciente desta 
regra surpreendente do Céu, você desperdiçará os dias restantes de sua vida em egoísmo e 
imoralidade, sucumbindo a todas as tentações de Satanás e em busca de nada mais do que 
prazer? Não, ao invés, você se absterá de ferir e manchar seu corpo espiritual, mesmo ao risco de 
sua vida terrena.  
 
Por favor, mantenham esta verdade em mente: se você está destinado ao céu ou ao inferno é 
determinado por seus pensamentos, palavras e ações em cada momento.  
 
Não obstante, quando observarem suas vidas, inegavelmente, seu ser exterior e seu ser interior 
estão em um relacionamento constante de conflito e luta. Quanto tempo mais vocês permitirão 
que esta luta continue? Dez anos? Cem anos? Em contraste, há inegavelmente uma ordem 
adequada para todas as formas de existência no universo. Isto indica que Deus não criou os seres 
humanos neste estado de desordem e conflito. Vocês precisam saber que é sua tarefa e 
responsabilidade como um ser humano dissipar todas as tentações direcionadas ao seu ser 
exterior (seu corpo físico), para aperfeiçoar absoluta moralidade sexual e ser vitorioso na vida 
seguindo o caminho de seu ser interior (sua consciência). A fortuna celeste estará com aqueles 
que conduzem suas vidas dessa forma. Eles alcançarão a perfeição de seus seres espirituais. 
 
O Reino do Céu e a Família 
 
Senhoras e senhores, que tipo de lugar é o Reino do Céu? Em resumo, o Reino do Céu é um 
mundo transbordando com o amor verdadeiro de Deus. Amor verdadeiro está em seu eixo. Amor 
verdadeiro está em todo lugar, tanto na expressão exterior como também no pensamento interior. 
A vida de todos está preenchida com amor verdadeiro desde o início até o fim. No Reino do Céu, 
as pessoas nascem através do amor verdadeiro, vivem no abraço do amor verdadeiro e seguem o 
caminho do amor verdadeiro até o dia que elas passam para o próximo mundo, o mundo 
espiritual. 
 
O Reino do Céu é um mundo natural onde todas as pessoas vivem para o benefício umas das 
outras. Consequentemente, antagonismo e inveja não podem ser encontrados em qualquer lugar 
nesse mundo. Este é um mundo que não é governado por dinheiro, posição ou poder. Nele, o 
sucesso de cada pessoa representa o sucesso do todo, os gostos de cada pessoa representam os 
gostos do todo, e a alegria de cada pessoa representa a alegria do todo. O Reino do Céu é o 
mundo preenchido com o ar do amor verdadeiro, onde todos respiram amor verdadeiro. Sua vida 
pulsa com amor, em todo lugar e em todo tempo. Os cidadãos desse reino estão todos ligados 
através de sua participação comum na linhagem de Deus. Nele, o mundo inteiro e todas as 
pessoas estão conectadas em um relacionamento inseparável, como as células em nosso corpo. 
Amor verdadeiro, o amor que é a essência de Deus, é o único poder governante do Céu. Deste 
modo, Deus também existe pelo amor verdadeiro. 
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Uma Família de Três Gerações Vivendo em Harmonia 
 
Quando buscamos o ideal perdido da família original, deve haver alguém na posição de Adão 
aperfeiçoado, alguém na posição de Jesus, e alguém na posição do Senhor em sua segunda vinda. 
A partir desse ponto inicial podemos estabelecer a família na qual Deus habitará. Nessa família, 
três gerações—avôs, pais e filhos—viverão em harmonia. Pais e filhos devem servir e atender os 
avôs, porque eles representam os antepassados da família, sua raiz histórica. 
 
Senhoras e senhores, a família estabelece o padrão para se viver juntos em harmonia. O ambiente 
caloroso de unidade baseado no amor e respeito entre pais e filhos, fidelidade mútua e amor entre 
esposo e esposa, e confiança e fraternidade mútua entre irmãos são as manifestações do modelo 
da família ideal de paz. Isto significa que vocês precisam estabelecer uma família verdadeira 
onde o tronco do amor verdadeiro emerge a partir da raiz de amor verdadeiro e dá frutos do amor 
verdadeiro. 
 
Desta maneira, as três gerações de avôs, pais e filhos devem viver juntas como uma única família 
e servir o Deus eterno. Deus deseja ver tais famílias, e é sua responsabilidade como messias 
tribais e Embaixadores da Paz, buscá-las e estabelecê-las— famílias do Cheon Il Guk, o Reino de 
Deus. 
 
Senhoras e senhores, vocês devem formar famílias que Deus sinta saudades e deseje retornar 
depois de ter estado distante. Ele deve se sentir confortável ao visitar sua casa como quaisquer 
pais vindo visitar seus filhos. Isto é o que significa viver a serviço de Deus. 
 
Em tais famílias, Deus é o sujeito vertical sobre sua consciência, e sua consciência é o sujeito 
vertical sobre seu corpo. Assim, a unidade com Deus traz sua mente e corpo em harmonia. Os 
membros da família que estabeleceram esse eixo vertical podem aperfeiçoar as quatro realidades 
do amor e coração: amor paternal, amor conjugal, amor de filhos e amor de irmãos. Essa família 
liga todas as direções: acima e abaixo, frente e atrás, direita e esquerda. Eles giram um ao redor 
do outro em um movimento esférico eterno.  
 
Este é o modelo duradouro da família ideal de Deus, o qual se expande para o modelo de nações 
ideais e Seu reino de paz, se o mundo inteiro estiver preenchido com tais famílias verdadeiras! 
Este seria um mundo ordenado onde as pessoas se governam pela forma celeste e leis celestes, 
sem nenhuma necessidade de advogados, promotores ou mesmo juízes. 
 
Quem seria mais plenamente ciente de suas boas e más ações? Seriam seus avôs, seus pais, seu 
cônjuge e seus filhos. Há alguma coisa que não possa ser resolvida dentro da família? Quando 
pais e filhos, esposo e esposa, e irmãos mais velhos e mais jovens estabelecem um exemplo de 
viver para o benefício uns dos outros, como eles poderiam fazer alguma coisa imperdoável? Qual 
razão eles teriam para cometer crimes? Um mundo governado pela maneira celeste e pelas leis 
celestes é um mundo natural, um mundo desobstruído pela verdade e pela razão pura. Este é um 
mundo do “sol do meio-dia” de valores absolutos, onde não há nenhuma sombra escura. 
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A Bênção de Matrimônio Internacional e Intercultural 
 
Distintos senhoras e senhores, nossa ligação com a linhagem de Satanás tem causado tanto 
sofrimento por toda a história. Vamos agora corajosamente dar um passo em frente para cortar 
esta ligação e ser enxertados na raiz da linhagem dos Verdadeiros Pais. Porque devemos 
continuar tolamente a viver e morrer como oliveiras selvagens? Uma oliveira selvagem, mesmo 
se ela viver mil anos, somente continuará produzindo as sementes de mais oliveiras selvagens. 
Onde podemos encontrar a forma para fugir deste círculo vicioso? 
 
É através da Bênção Sagrada do Matrimônio. A Cerimônia da Bênção Sagrada oferece a graça de 
ser enxertado na verdadeira oliveira. Ela foi instituída pelos Verdadeiros Pais, que trazem a 
verdadeira linhagem de Deus para a humanidade. Uma vez que vocês mudem sua linhagem para 
a linhagem de Deus, sua descendência pertencerá naturalmente à linhagem de Deus. A Bênção 
Sagrada é recebida em três estágios: renascimento, ressurreição e vida eterna. Uma vez que 
vocês recebem a Bênção Sagrada dos Verdadeiros Pais, vocês podem dar nascimento para 
descendentes sem pecado e puros, e edificar uma família ideal. 
 
Estes matrimônios contribuem para a grandiosa tarefa de transcender as barreiras de raça, 
cultura, nacionalidade, etnia e religião, e para criar uma única família da humanidade. Na visão 
de Deus, a cor da pele não faz nenhuma diferença.  
 
Deus não reconhece fronteiras nacionais. Deus não se coloca atrás das barreiras de religião e 
cultura. Elas não são nada mais do que as armadilhas do diabo. O diabo as tem utilizado para 
reger sobre a humanidade como um falso pai por dezenas de milhares de anos. 
 
Vocês têm a missão de ensinar os membros de suas famílias e clãs que aperfeiçoar uma vida 
absoluta no relacionamento do matrimônio através da Bênção do Matrimônio Intercultural e 
Internacional é o único meio para estabelecer um mundo ideal pacífico aqui na terra. Suas 
famílias e clãs devem se juntar às fileiras sagradas daqueles que participam na Cerimônia da 
Bênção Sagrada baseada na perfeição da pureza sexual absoluta. 
 
Senhoras e senhores, o caminho está agora amplamente aberto para vocês mudarem sua 
linhagem através da Cerimônia do Vinho Sagrado que os Verdadeiros Pais instituíram. A Bênção 
é de vocês, seja como casais recém-casados ou casais já casados, para que possam estabelecer 
famílias verdadeiras.  
 
O Movimento de Paz dos Verdadeiros Pais 
 
Nesta visão, eu gostaria de reiterar a proposta que tenho feito por um projeto revolucionário e 
verdadeiramente providencial para o benefício da paz e o bem-estar humano, e a edificação da 
pátria de Deus e a terra natal original. A partir do ponto de vista histórico, as divisões do nosso 
mundo em oriente e ocidente, norte e sul, foram feitas por Satanás. Eu estou propondo que 
construamos uma passagem através do Estreito de Bering que separa a América do Norte das 
massas de terra da Rússia.  
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Esta passagem, a qual eu chamo de Ponte-Túnel Rei da Paz Mundial, conectará um sistema 
internacional de rodovias que permitirá que as pessoas viajem por terra desde o Cabo da Boa 
Esperança na África até Santiago no Chile, e desde Londres até Nova York, através do Estreito 
de Bering, conectando o mundo como uma única comunidade. 
 
Deus está nos advertindo que Ele não tolerará mais separação e divisão. A realização deste 
projeto irá ligar o mundo como uma única comunidade. Ele derrubará as muralhas feitas pelo 
homem, da raça, cultura, religião e país, e estabelecerá o reino do mundo ideal pacífico que tem 
sido o desejo estimado por Deus. 
 
Os Estados Unidos e a Rússia podem se tornar como uma unidade. A União Européia, China, 
Índia, Japão, Brasil e todas as nações, e também as religiões do mundo, podem combinar suas 
energias para o sucesso neste projeto. O sucesso deste projeto será decisivo no estabelecimento 
do reino do mundo ideal pacífico, onde as pessoas não mais irão guerrear. 
 
O Advento do Reino do Mundo Ideal Pacífico 
 
Amadas famílias abençoadas, vocês estão agora vivendo no momento mais abençoado e exaltado 
da história. A era após a vinda do céu chegou! Eu proclamo o início do novo céu e nova terra, 
longamente esperados e desejados pelos bilhões de seus antepassados no mundo espiritual que 
vieram e foram por toda a história.  
 
Esta é a era do reino do mundo ideal pacífico. Os quatro grandes fundadores das religiões e 
bilhões de bons antepassados desceram à terra para orientá-los no caminho celeste. A era quando 
o mundo decaído e corrupto que causa danos à humanidade, permitindo que as pessoas más 
vivam melhor do que as outras, está terminando. 
 
Devemos encontrar e estabelecer essa nação e justiça – o destino final para todos nós – que serve 
a Deus como seu centro. Qual seria essa nação? Ela seria o reino do mundo ideal pacífico. Ela 
seria uma nação que se assemelha à forma de uma família verdadeira com três gerações vivendo 
juntas em harmonia, confiando, respeitando e apoiando umas as outras e se tornando uma 
unidade em amor. Em resumo, esta é a nação que a humanidade tem desejado por todas as eras, a 
Utopia onde Deus é o soberano.  
 
Isto significa que é necessário um movimento para realizar uma sociedade de interdependência, 
prosperidade mútua e valores universalmente compartilhados. Precisamos transformar a 
humanidade em uma única grande família rompendo as muralhas em nossos corações e 
eliminando até mesmo as barreiras entre as nações. Este movimento começa a partir de cada 
família. Portanto, todos devemos ter em mente que é nosso chamado providencial estabelecer 
uma família verdadeira. Este é o caminho que podemos avançar no estabelecimento do reino da 
paz universal na terra. De fato, tudo isto já está acontecendo. No Oriente Médio, um dos barris 
de pólvora do mundo, Judeus, Cristãos e Muçulmanos encontraram os recursos em minha 
filosofia de paz para se engajarem em uma nova dimensão de diálogo. Em décadas passadas meu 
Pensamento de Unificação desempenhou um papel decisivo no fim da Guerra Fria. Agora estou 
conduzindo de forma bem sucedida por trás das cenas, esforços para trazer a reunificação de 
minha pátria, a Coreia. 
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Mas ainda não estou satisfeito, porque comecei minha obra de vida sob o comando do Céu. Eu 
vim como os Verdadeiros Pais da humanidade com a unção de Deus, e estou determinado a 
manter minha promessa a Ele. Estou determinado a obliterar todas as divisões e barreiras 
nacionais que envenenaram esta terra e estabelecer o reino do mundo ideal pacífico, onde todas 
as pessoas em qualquer lugar podem viver de mãos dadas. 
 
Nossa Missão 
 
A era após a vinda do céu que Deus e os Verdadeiros Pais abriram é um tempo de mudanças 
dramáticas. Vocês têm a missão de fazer esta era florescer e dar frutos em bênção e glória. 
Portanto, por favor, tornem-se emissários do Céu, cumprindo as missões duais da “força policial 
do reino da paz” e do “exército do reino da paz.” Sirvam a humanidade sob a bandeira da 
Federação para a Paz Universal, a qual está trabalhando para desempenhar o papel de uma 
“Organização das Nações Unidas tipo Abel.” Dignos cidadãos do mundo, se não vocês, então 
quem nutrirá e protegerá as famílias abençoadas e este abençoado planeta Terra que Deus nos 
concedeu? 
 
Senhoras e senhores, eu disse que na era após a vinda do céu devemos recuperar a linhagem 
verdadeira que foi perdida quando Adão caiu, recebendo a Bênção do Matrimônio através dos 
Verdadeiros Pais. A providência da Bênção deve ser aperfeiçoada através de cinco estágios: o 
indivíduo, a família, a tribo, a raça e a nação.  
 
Desta forma, vamos cumprir nossa missão divina como famílias abençoadas na era após a vinda 
do céu restaurando e estabelecendo o ideal da família de três gerações no nível mundial. Este é o 
mesmo propósito pelo qual Jesus veio à terra, e que ele buscou realizar antes de partir deste 
mundo. 
 
Portanto, estou agora conduzindo todos os messias tribais e nacionais a se unirem e trazerem 
uma conclusão final ao relacionamento inadequado entre a esfera política, representando a 
realidade Caim, e a esfera religiosa, representando a realidade Abel.  
 
A Federação dos Povos Mongóis, representando 74 por cento da população do mundo, deve ter 
em mente que está sobre nós a era providencial na qual deve cumprir suas tarefas pela 
restauração do mundo através da Bênção no nível nacional. Isto trará um fim ao conflito entre 
Caim e Abel, o qual teve seu início com a primeira família da humanidade. 
 
Senhoras e senhores, chegou agora o tempo providencial quando temos a missão de unir os dois 
filhos, Caim e Abel. É somente através do amor dos Verdadeiros Pais que eles podem se tornar 
uma unidade. Então, tendo recuperado suas posições originais, eles devem dedicar a família ideal 
original restaurada diante dos Verdadeiros Pais, o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra.  
 
Por favor, mantenham no coração e gravem na mente: Vocês estão vivendo em um tempo 
quando Deus dá a vocês a missão—através da restauração da verdadeira família ideal—de 
oferecer diante do Céu a realidade do amor de irmãos e o direito de soberania que foi entregue a 
Satanás através da Queda de nossos antepassados humanos. 
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Vocês estão agora avançando para a era de liberação e completa liberdade interna, que é a era 
providencial da realidade do coração do quarto Adão. Em outras palavras, esta é a era após a 
vinda do céu. Este é o tempo quando, falando metaforicamente, o sol está diretamente sobre 
nossos cabeças, para que nenhuma sombra seja projetada. Isto significa que passamos através da 
era antes da vinda do céu, a qual inclui as eras do Velho, Novo e Completo Testamento. Estas 
eras exigiram imensa restituição e compensação a fim de recriar o ideal. 
 
Entretanto, o momento atual corresponde à era anterior à Queda de Adão, a era para construir o 
mundo ideal original. Esta se refere à era de amor verdadeiro que é toda compassiva, toda 
poderosa e tem toda autoridade. Esta é a realidade de coração na qual o mundo espiritual e o 
mundo físico estão conectados como uma realidade unificada centrando nos Verdadeiros Pais, o 
Rei e a Rainha da Paz. Em outras palavras, esta é a era do reino de paz e unidade no céu e na 
terra. 
 
Por favor, tornem-se verdadeiros príncipes e princesas que vivem em atendimento a Deus como 
seus Verdadeiros Pais, pois Ele é o Rei da Paz das multidões. Vamos edificar o duradouro reino 
da paz atendendo aos Verdadeiros Pais, que se tornam o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra. 
Vamos edificar o mundo de eterna liberação e liberdade, onde não há nenhuma necessidade de 
um Salvador, Messias ou Senhor em sua segunda vinda, e cumprir o caminho de um verdadeiro 
filho devotado, um patriota, um santo, e um membro da família dos filhos e filhas de Deus!  
 
Seguindo o mandamento de Deus de manter pureza sexual absoluta, vamos estabelecer famílias 
exemplares, herdando a vitória dos Verdadeiros Pais ao restaurar através de indenização a 
realidade de três gerações, para que possamos aperfeiçoar o mundo original como ele teria sido 
se não fosse a Queda! 
 
Vamos estabelecer famílias ideais modelo para trazer o completo estabelecimento da realidade 
ideal universal de liberação e completa liberdade interna, e o reino de bondade no qual podemos 
desfrutar absoluta, única, imutável e eterna paz e prosperidade. Esta se tornará a pátria da paz 
universal, exaltada em louvores por toda a eternidade! 
 
Que as bênçãos eternas de Deus possam estar sobre sua família, sua nação e o mundo! 
 
Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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A MISSÃO DOS EMBAIXADORES PARA A PAZ NA 
REVOLUCIONÁRIA ERA APÓS A VINDA DO CÉU 

 
Mensagem da Paz nº 11 

 

Este discurso do Rev. Dr. Sun Myung Moon foi proferido na “Reunião Nacional para 

Embaixadores para a Paz e Unidade” no Centro Internacional de Exposições da Coreia no dia 

08 de dezembro de 2006. 

 
Distintos líderes representantes dos Embaixadores para a Paz: 
Vocês vieram para uma reunião verdadeiramente histórica. Com a retumbante proclamação do 
novo milênio ainda ecoando em nossos ouvidos, passamos além do segundo ano desde a 
declaração da realidade do Ssang Hab Shib Seung marcando a revolucionária era após a vinda do 
céu. Esta declaração tem instalado uma renovada promessa de esperança por um novo futuro nos 
corações dos 6,5 bilhões de pessoas do mundo. Estamos experimentando um momento dinâmico 
da construção do Reino de Deus do Cheon Il Guk—quando um dia é como mil anos e mil anos 
são como um dia. 
 
Deus está nos chamando, como líderes representantes dos Embaixadores para a Paz desta nação. 
Vocês são orgulhosos descendentes da longa linhagem do povo coreano, que nasceu com o 
espírito de promover o bem-estar da humanidade. À luz disto, enquanto inauguramos este 
precioso e significante tempo na providência de Deus, eu gostaria de aproveitar esta 
oportunidade para transmitir a vocês uma mensagem especial do Céu referente à direção e 
missão que a humanidade deve assumir a partir deste tempo em diante. O tópico do meu discurso 
hoje é: “A Missão dos Embaixadores para a Paz na Revolucionária Era após a Vinda do Céu.” 
 
Senhoras e senhores, há um sonho comum a todas as pessoas independentemente de sexo, idade, 
tempo ou lugar? Através de todas as eras, as pessoas em todo lugar tem desejado e esperado pela 
realização do ideal de paz mundial. Entretanto, nunca na história foi alcançada uma paz 
duradoura que trouxesse alegria ao Céu. Este fato permanece a base de nossa tristeza e angústia 
histórica.  
 
O que deu errado? O que fez a humanidade descer para a ignorância do ideal que Deus estimava 
para Sua criação? A perfeição não pode ser encontrada na ignorância, mesmo se uma pessoa 
esperar por dezenas de milhares de anos. 
 

O Milagre da Criação de Deus 
 
Senhoras e senhores, a criação de Deus é realmente profunda. Todas as coisas que Ele criou 
servem para preparar um ambiente para a perfeição e felicidade dos seres humanos, a quem Ele 
criou como Seus filhos e parceiros no amor. Considerem uma flor; ela é uma das obras-primas da 
criação de Deus. Escondidas em uma flor—mesmo em uma flor selvagem sem nome que 
floresce em um campo—podemos facilmente descobrir a vontade e propósito de Deus. Ver uma 
flor viva e crescendo até a perfeição é verdadeiramente testemunhar um milagre. 
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Flores exibem belas cores e a harmonia de yin e yang. Mesmo os seres humanos, os senhores da 
criação, não podem replicar plenamente sua beleza. Flores emitem continuamente fragrâncias 
que cativam os corações das abelhas e borboletas atraídas por suas cores exuberantes. Flores 
podem absorver os poderosos e brilhantes raios do sol que os humanos não podem suportar 
olhar. Elas difundem sua luz em raios naturais de harmonia e paz, e os utiliza para criar e 
preservar a vida. 
 
As flores também não negligenciam sua tarefa de fornecer néctar de mel para as abelhas e 
borboletas que voam ativamente de lá para cá ajudando-as a se reproduzirem. 
 
Senhoras e senhores, o milagre da criação de Deus é infinito, transcendendo e desafiando 
qualquer descrição humana. Mesmo uma pintura feita pelo maior artista do mundo não pode se 
comparar com uma aglomeração de flores silvestres. Mesmo ao criar uma simples e 
insignificante flor, Deus, o Criador, abre o caminho para ela realizar harmonia em si mesma, e 
contribuir para a interdependência e prosperidade mútua de toda a criação. Dado que isto é 
assim, quão maior é a estatura dos seres humanos, a quem Deus criou como Seus filhos, Seus 
parceiros eternos de amor, e Seus herdeiros? 
 
O Valor dos Seres Humanos como Encarnações de Verdade Individual 
 
Cada um dos milhões de tipos diferentes de flores em total desabrochar mantêm sua dignidade 
como uma encarnação de verdade individual sob o majestoso Princípio de Criação. Elas criam 
harmonia na Mãe Natureza e respeitam as leis de interdependência e prosperidade mútua. 
 
Da mesma forma, cada um dos seres humanos tem a bênção e a graça do Céu para buscar 
harmonia, paz, liberdade e felicidade, e para encontrar vida eterna. O Céu confiou a cada pessoa 
a vida e as características de um ser individual. Isso é o mesmo que dizer que cada ser humano 
nasce com os direitos e privilégios de uma encarnação de verdade individual. Isto significa que 
cada pessoa, independente de idade, sexo, nível ou posição, está destinada a seguir um curso de 
vida que é unicamente seu, e que reflete sua natureza individual. 
 
Senhoras e senhores, vocês podem encontrar alguma outra pessoa que se assemelha a vocês em 
cem por cento? Pensem sobre isto. Existe mais alguém que tenha as mesmas qualidades 
individuais que vocês têm? Será que as vidas de gêmeos idênticos que nasceram no mesmo dia e 
hora e que morreram na mesma hora, ainda seriam as mesmas? Nenhum homem pode assumir a 
individualidade de outra pessoa, mesmo se um seja o homem mais bonito do mundo e o outro 
seja o homem mais feio do mundo, porque esse homem feio é uma encarnação de verdade 
individual. 
 
Deus, o rei da sabedoria, cria continuamente encarnações de verdade individuais eternas através 
do processo da ação origem-divisão-união, de acordo com o Princípio de Criação de Deus. Nisto 
podemos descobrir o padrão de absoluto valor que torna humano um ser humano. Tal como 
acontece com o relacionamento interdependente e harmonioso entre flores e borboletas, os seres 
humanos foram criados para viverem uns pelos outros e compartilharem amor verdadeiro. Isto 
significa que o padrão humano de valor absoluto é estabelecido somente em uma vida de amor 
verdadeiro, quando o relacionamento entre parceiros sujeito e objeto desabrocham em harmonia. 
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Senhoras e senhores, flores e borboletas formam relacionamentos como parceiros sujeito e 
objeto. Eles dependem uns dos outros e prosperam através de sua ação dar e receber. Da mesma 
forma, o Princípio de Criação define e prevê o curso de relacionamentos entre a humanidade e a 
natureza, entre as pessoas, e entre Deus e os seres humanos. 
 
Assim, a Mãe Natureza é o corpo combinado de todas as encarnações de verdade individuais na 
criação, conectados harmoniosamente. A Mãe Natureza se coloca como um parceiro objeto 
absoluto diante dos seres humanos, seus parceiros sujeito. O papel incumbido a ela é permitir 
que os seres humanos realizem seu verdadeiro valor. 
 
Da mesma forma, as pessoas estabelecem famílias de três gerações e vivem dentro desse modelo 
básico. Nela, as pessoas aprendem e se familiarizam com os relacionamentos verticais e 
horizontais de acima e abaixo, esquerda e direita, e frente e atrás. Isto significa que cada 
indivíduo busca uma vida de harmonia e amor através da ação dar e receber nos relacionamentos 
de parceiros sujeito e objeto. Estes relacionamentos permitem que cada membro da família 
alcance seu valor absoluto como uma encarnação de verdade individual. 
 
E quanto ao relacionamento entre Deus e os seres humanos? Como o Criador, a natureza de Deus 
é absoluta, única, imutável e eterna. Entretanto em um olhar mais atento, descobrimos que Deus 
se coloca na posição de sujeito quando Ele se envolve em relacionamentos recíprocos com Sua 
criação dentro da esfera do Princípio de Criação que Ele estabeleceu. Isso é porque, embora 
pensemos sobre Deus como o ser absoluto, Ele não pode sentir alegria fora de relacionamentos 
de dar e receber com Seus parceiros objeto. 
 
Se Adão e Eva, os primeiros antepassados humanos não tivessem caído, mas ao invés, se 
aperfeiçoado de acordo com o Princípio de Criação como encarnações de verdade individuais, as 
pessoas de hoje estariam manifestando seu valor absoluto. Serviríamos a Deus como nosso 
Senhor com obediência absoluta, e buscaríamos nos relacionar com a criação, o mundo natural, 
como nossos parceiros objeto, desfrutando no reino de paz eterna de Deus. Viveríamos como os 
cidadãos do Reino do Céu eterno, não somente na terra, mas também no mundo espiritual.  
 
Então, como os seres humanos, criados como os filhos do Deus Todo-Poderoso e Onisciente, 
vieram a cair nesse estado de ignorância? Os primeiros antepassados, Adão e Eva, seguiram o 
falso pai, Satanás, ao longo do caminho da Queda. De fato, esta é a primeira tragédia e a mais 
terrível e triste vergonha na história humana. Deus não pode abandonar a humanidade. Em seu 
grande ideal de criação, os seres humanos foram criados como Seus filhos e as contrapartes 
absolutas no amor verdadeiro. Portanto, Deus tem suportado ao longo dos anos da história com 
um coração cheio de amargura, sofrimento e angústia. Deus é o eterno Verdadeiros Pais da 
humanidade, contudo, Ele teve que perseverar através de Seu aprisionamento nas sombras da 
história. Ninguém tinha conhecido esta realidade. 
 

As Limitações da Busca da Paz Baseada Somente no Esforço Humano 

 
Ainda sim, por toda a história, as pessoas têm investido seus significantes esforços humanos em 
busca da paz. Considerem o confronto entre democracia e comunismo.  
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Cada lado tem se esforçado para alcançar a paz através de seus meios, mas foram incapazes de 
resolver as diferenças centrais entre eles sobre as questões dos direitos humanos, liberdade e 
igualdade. Contudo, a partir do ponto de vista da providência de Deus, comunismo e democracia 
são como filhos que perderam seus pais. Os dois se dividiram nas posições de Caim e Abel 
respectivamente, e se tornaram presos às correntes do conflito fraternal. 
 
Os seres humanos sem exceção são os filhos de Satanás. Toda pessoa nasce herdando a linhagem 
de Satanás. Por favor, reflitam sobre sua própria experiência por um momento. Em cada 
momento e em cada aspecto de sua vida diária, não há bem e mal em guerra dentro de você, cada 
um tentando levar vantagem sobre o outro? Sendo que somos seres humanos imperfeitos, os 
movimentos de paz que temos conduzido por toda a história sempre têm encontrado limitações e 
se deparado com o fracasso. Este é o motivo pelo qual a Organização das Nações Unidas, 
lançada com o esplêndido sonho de realizar a paz mundial, hoje tem que enfrentar suas 
limitações inerentes e confessar que não pode mais dar esperança para a humanidade. Colocado 
de forma simples, a ONU foi lançada durante a era anterior ao tempo no qual o Céu podia estar 
diretamente envolvido com o desdobramento da providência de Deus na história. 
 
Senhoras e senhores, por meio da dedicação do Reverendo Moon no caminho do Céu ao longo 
dos mais de oitenta anos de sua vida, um mundo novo está emergindo. Sobre este fundamento 
vitorioso, a era revolucionária após a vinda do céu foi proclamada. Estamos agora vivendo na era 
da fortuna celeste, uma era na qual todas as pessoas podem ser liberadas e recuperadas da lama 
do pecado. Esta é a era na qual o mundo de liberdade e felicidade, o mundo ideal como 
originalmente vislumbrado no tempo da Criação, pode ser estabelecido. 
 
Há várias razões claras pelas quais o Céu designou a pessoa colocada diante de vocês, o 
Reverendo Moon, como os Verdadeiros Pais da humanidade, e dessa forma abriu uma nova era. 
 
Primeiro, eu fui bem sucedido ao praticar o caminho de viver para o benefício dos outros. Ou 
seja, por toda a minha vida eu pratiquei os valores do amor verdadeiro, emergi triunfante, e 
ofereci esse triunfo para a humanidade. Todas as pessoas nascem para viver para o benefício dos 
outros. Entretanto, por causa da ignorância resultante da Queda, as pessoas praticam exatamente 
o oposto, ou seja, o individualismo egoísta. Eu revelei este segredo do Céu e este conhecimento 
está sendo transmitido para a humanidade pela primeira vez na história. Deus está plenamente 
ciente sobre o caminho que minha vida tem seguido através de altos e baixos. 
 
Segundo, eu tenho dedicado minha vida para superar todos os obstáculos e estabelecer um 
fundamento vitorioso. Através da educação fornecida pela real prática do amor verdadeiro, eu 
tenho cumprido todas as condições necessárias para recuperar e estabelecer o relacionamento pai 
e filho entre Deus e a humanidade. Eu abri o caminho para os seres humanos, que se tornaram os 
filhos do adúltero Satanás, o inimigo do amor, e que têm vivido como escravos do amor falso, da 
vida falsa e da linhagem falsa, para serem renascidos e ressuscitados na verdadeira linhagem de 
Deus, a fonte de amor verdadeiro. Em outras palavras, eu abri amplamente o caminho para as 
pessoas alcançarem plena maturidade espiritual como indivíduos e estabelecerem famílias 
verdadeiras, clãs verdadeiros, povos verdadeiros, nações verdadeiras, e um mundo verdadeiro, 
através da condução de vidas de amor verdadeiro. 
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A Missão dos Embaixadores para a Paz 
 
Senhoras e senhores, enquanto seguimos nosso caminho no mundo, descobrimos que, 
inevitavelmente, muitas conexões e relacionamentos influenciam nossas vidas. A maioria destas 
conexões vêm como resultado das escolhas que fazemos e as circunstâncias na qual nos 
encontramos. Criamos relacionamentos que podem ser mudados ou apagados através de nosso 
próprio esforço sempre que quisermos. 
 
Por outro lado, relacionamentos celestes, os quais Deus nos dotou desde o momento de nosso 
nascimento, repousam fora da realidade da escolha. Estes relacionamentos fundamentais e 
inevitáveis estão baseados nas conexões de sangue. Embora você possa não gostar de seus pais 
ou irmãos, por exemplo, você não pode mudá-los por escolha ou expulsá-los do cargo. Isto é 
porque eles estão conectados a você através de laços de sangue. Uma vez que você nasce na 
família com sobrenome Kim, então deverá viver para sempre como parte da linhagem da família 
Kim. 
 
Qual é a razão pela qual a humanidade ainda tem que fugir da armadilha do pecado? Isto é 
porque as pessoas nascem com a falsa linhagem de Satanás. Contudo, essa herança não é uma 
conexão inata de sangue que o Céu dotou de acordo com a vontade e propósito providencial. Ela 
não está baseada no Princípio. Ao invés, ela é uma conexão que surgiu na violação do Princípio. 
Ela foi ocasionada pelo erro humano. 
 
Embora os seres humanos tenham sido reduzidos à posição de órfãos que perderam seus pais 
através da Queda, o relacionamento fundamental dotado pelo Céu permanece intacto: Deus é 
nosso Pai e nós somos Seus filhos. Como resultado da Queda, os seres humanos se tornaram 
seres ignorantes, como se vivessem em um estado vegetativo, incapazes de reconhecer seus 
próprios Pais, embora Ele esteja exatamente dentro e ao lado deles. 
 
Portanto, todas as pessoas, independentemente de quem elas possam ser, pertencem à linhagem 
decaída. Todas as pessoas sem exceção devem nascer novamente através da mudança de sua 
linhagem. Esta é a única forma que podemos ser restaurados para o relacionamento de sangue 
originalmente pretendido que Deus tinha nos concedido. 
 

O Valor da Bênção do Matrimônio Intercultural 
 
Além disso, a melhor forma para restaurar as pessoas para a posição de filhos de Deus através da 
mudança de sua linhagem é através da Bênção do Matrimônio Intercultural. Este é um 
acontecimento revolucionário, criando a linhagem celeste em um nível totalmente novo, 
transcendendo as muralhas de raça, cultura, nacionalidade e religião.  
 
Este é um ato que corta todas as ligações de inimizade. Este é um rito sagrado da mudança da 
linhagem através da qual todos podem ser recriados através dos Verdadeiros Pais. Eles são o Rei 
e Rainha da Paz, as manifestações de Deus em substância, que o capacita a exercer Sua 
providência no mundo atual. 
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Amados Embaixadores para a Paz, coloquem sua mão em seu peito e ponderem esta questão 
silenciosamente em seu coração: Há alguma outra forma de libertar este mundo das guerras e 
antagonismo que vemos ao nosso redor? Há uma maneira mais certa para criar uma única família 
global, onde não exista nenhum ódio entre os membros da família, do que através de 
matrimônios interculturais entre clãs inimigos ou, indo mais longe, entre nações inimigas? 
 
Senhoras e senhores, cada um de vocês se coloca na posição de líderes representando os 1,2 
milhões de Embaixadores para a Paz ao redor do mundo que estão liderando a era revolucionária 
após a vinda do céu. Vocês são os emissários do Céu que devem cumprir as missões duais da 
“força policial do reino da paz” e “exército do reino da paz,” os quais são responsáveis por 
assegurar a paz e felicidade da humanidade no futuro. Portanto, Buda, Confúcio, Jesus e Maomé, 
como também centenas de gerações de seus antepassados, foram mobilizados para observar cada 
um de seus movimentos.  
 
Sua missão agora e tão simples quanto poderia ser. Em primeiro lugar, vocês devem declarar a 
cada membro de seu clã e para todos os seus conhecidos que o mundo entrou agora na 
revolucionária era após a vinda do céu, a era para o estabelecimento do Reino de Deu, o qual eu 
chamo de Cheon Il Guk. Vocês são responsáveis para educá-los sobre a providência que Deus 
está conduzindo em nível global nesta era, centrando nos Verdadeiros Pais. 
 
Além disso, vocês devem ensiná-los sem falhas que a Bênção do Matrimônio Intercultural é o 
meio definitivo para estabelecer o mundo ideal pacífico aqui na terra, e orientar as pessoas de 
suas famílias e clãs, e o povo coreano, a se juntarem às fileiras sagradas daqueles que recebem a 
Bênção do Matrimônio Intercultural. 
 
Senhoras e senhores, é verdadeiramente lamentável que vocês não podem sentir com seus 
próprios olhos esta preciosa era revolucionária após a vinda do céu. Isto nunca tinha sido visto 
antes e nunca será repetido novamente. A razão para isto é que vocês estão somente contando 
com seus cinco sentidos físicos. Eu espero que vocês possam abrir seus cinco sentidos espirituais 
tão rapidamente quanto possível para que possam perceber claramente como a providência do 
Céu está se desdobrando nesta era. Vocês vivem na era da fortuna celeste, a qual receberam sem 
dar nada de sua parte. Contudo, por favor, tenham em mente que o calendário providencial, o 
qual procede de acordo com um padrão absoluto, não esperará por vocês indefinidamente. 
 
Agora chegou o momento para vocês se unirem como os representantes dos Embaixadores para a 
Paz que preservaram o espírito do povo coreano e o orgulho da raça “que se veste de branco.” 
Não há tempo a perder. O que importa se seu nome é Kim ou Pak? Há qualquer razão para a 
Província Gyeongsang e a Província Jeolla não se unirem harmoniosamente? A União dos 
Residentes Coreanos pró-Seul no Japão (Mindan) e a Associação Geral de Residentes Coreanos 
pró-Pyongyang no Japão (Chochongryon) possuem suas raízes na mesma Península Coreana. E 
quanto à Coreia do Sul e Coreia do Norte? Não somos todos irmãos e irmãs, compartilhando 
uma linhagem comum? Neste tempo, devemos ter em mente que somos os descendentes da “raça 
que se veste de branco,” e do Céu. Fomos criados para estabelecer o ideal sublime de fazer 
avançar o bem-estar da humanidade, e somos os parentes de um povo chamado, escolhido e 
ungido por Deus para estar na vanguarda da construção do reino de paz nesta revolucionária era 
após a vinda do céu. 
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Devemos buscar e estabelecer “o reino de Deus e Sua justiça”; pois este é o destino definitivo 
para viver em uma nação que serve e atende a Deus como seu centro. O que se entende por 
“reino de Deus”? Isto significa o reino do mundo ideal pacífico. Esta é uma nação que se 
assemelha à forma de uma família verdadeira modelo com três gerações vivendo juntas em 
harmonia, confiando, respeitando e apoiando umas as outras, e se tornando uma unidade em 
amor. Em resumo, esta é a nação que a humanidade tem esperado por todas as eras, a Utopia 
onde Deus é o soberano. 
 
Então qual é o significado de “Sua justiça”? Isto significa a forma e a regra celeste. Cada um de 
nós na terra tem sido ordenado a exercer julgamento, com a autoridade do amor verdadeiro, 
sobre este mundo mal que sofre sob regimes conspiradores e traidores. É nossa tarefa estabelecer 
o mundo ideal pacífico de amor verdadeiro, um mundo liberado e livre baseado na justiça e 
verdade. Afinal, a humanidade está destinada a se tornar uma única família.  
 
Os notáveis avanços da ciência moderna estão contribuindo enormemente para tornar este mundo 
uma única aldeia global. Chegou o tempo para estabelecermos o belo reino do mundo ideal 
pacífico, onde Brancos e Negros e Orientais e Ocidentais vivam juntos em harmonia como uma 
única grande família. 
 
O Surgimento da Federação para a Paz Universal 
 
Durante este tempo de transição, a Federação para a Paz Universal e a Federação dos Povos 
Mongóis que eu fundei desempenharão importantes papéis. A Federação para a Paz Universal 
(FPU) se colocará agora na posição Abel em relação à existente Organização das Nações Unidas. 
Ela não será uma arena de competição tal como a que existe entre as nações membros e 
departamentos da ONU. Ao invés, ela conduzirá uma revolução histórica para a paz e bem-estar 
da humanidade em um nível pan-global e universal. Ao contrário da ONU, que se concentra em 
frases de impacto e aparências externas, a FPU trabalhará em um nível mais fundamental e 
substancial para cumprir a missão messiânica que é genuinamente benéfica para a humanidade. 
 
Embaixadores para a Paz que amam a paz! A raça mongol, somando 74 por cento da população 
do mundo, é o maior grupo racial do mundo. Devemos inspirar todos os cinco bilhões deles e 
gerar um clima de amor verdadeiro neste planeta. 
 
Vocês e eu nascemos na península coreana; compartilhamos o mesmo fundamento cultural. 
Vocês são os embaixadores da paz e enviados especiais do Céu que estão transmitindo meus 
ensinamentos e educando os outros para estabelecerem famílias exemplares através do amor 
verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. Vocês que se tornaram Embaixadores para a 
Paz devem agora seguir em frente com a convicção e dignidade de um profeta que vem com a 
verdade do Céu, sem temer o caminho da morte. Saiam como enviados especiais do Céu, e Deus 
certamente garantirá a vocês a vida eterna. 
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A marca de nascimento Mongol, a qual todos temos em comum, não é meramente uma marca 
física da raça mongol. Esta é uma marca dada pelo Céu para as tribos Tong-yi 1 há muito tempo 
atrás para funcionar como um sinal pelo qual os Verdadeiros Pais inspirariam e uniriam toda a 
humanidade com a chegada da era revolucionária após a vinda do céu. Além disso, a raça 
coreana, se colocando no centro dos povos Mongóis, é o povo escolhido que deve se colocar na 
linha de frente dos 6,5 bilhões de pessoas do mundo e cumprir sua missão de transmitir a 
tradição dos Verdadeiros Pais em benefício delas. 
 
Por favor, não esqueçam que o mundo ideal pacífico, o qual Deus vislumbrava no tempo da 
criação, e que Ele desejava quando criou a humanidade, está agora sendo edificado bem diante 
de seus olhos. Se isto não é um milagre, então o que é? Por todo o mundo, os casais que foram 
formados nas Bênçãos de Matrimônio Interculturais estão firmando as raízes do amor verdadeiro 
de Deus. A nova linhagem celeste está dando fruto. Se aproxima o dia quando esta bela terra se 
tornará o Jardim do Éden original, onde desfrutaremos duradoura paz e felicidade. Seguramente 
nossos descendentes, por inúmeras gerações, gritarão “Aleluia para o reino de Deus do Cheon Il 

Guk!” 
 
Que as grandes bênçãos e graça de Deus estejam com vocês, suas famílias, e o povo coreano. 
 
Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 

 

                                                           
1 Um termo muito utilizado na China para se referir a determinados povos do Extremo Oriente da Ásia tais como 
aqueles na península coreana. 
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A FAMÍLIA IDEAL DE DEUS E A RESPONSABILIDADE QUE OS 
CIDADÃOS DO CHEON IL GUK SÃO CHAMADOS A CUMPRIR 

 
Mensagem da Paz nº 12 

 

Discurso do Rev. Dr. Sun Myung Moon proferido na celebração do Aniversário dos Verdadeiros 

Pais (que também foi o “Misoo” do Dr. Moon—seu 88º aniversário pelo calendário coreano), 

no Palácio da Paz Cheon Jeong na Coreia, no dia 23 de fevereiro de 2007. 

 
Distintos ex e atuais chefes de estado, convidados do país e do exterior que amam a paz e que 
vieram de cada canto da terra para celebrar e comemorar este dia: 
 
Primeiramente, minha esposa, a Dra. Hak Ja Han Moon, nossa família inteira e eu gostaríamos 
de dar as boas vindas a todos vocês a esta ocasião. Gostaríamos de expressar nossa sincera 
gratidão por seus esforços na linha de frente para realizar sua missão de avançar a Federação 
para a Paz Universal (FPU) e realizar a paz para toda a humanidade.  
 
Como vocês podem saber, após as cerimônias de coroação nas quais eu fui reconhecido como o 
Rei da Paz, realizada tanto no edifício oficial do Senado dos Estados Unidos como também na 
Assembléia Nacional Coreana em 2004, eu fundei a Federação para a Paz Universal na cidade de 
Nova York em 12 de setembro de 2005.  
 
No fundamento dessas vitórias, no dia 13 de junho deste ano, realizamos a Cerimônia de Entrada 
do Palácio da Paz Cheon Jeong e a Cerimônia de Coroação dos Verdadeiros Pais como o Rei e 
Rainha no Céu e na Terra. Cada uma destas foi um passo na direção do estabelecimento do reino 
substancial do céu na terra, o qual em coreano eu chamo de Cheon Il Guk. 
 
A providência do Céu está progredindo rapidamente a cada dia. Em seu curso para o 
estabelecimento do Cheon Il Guk, um dia pode parecer como mil anos e mil anos podem parecer 
como um único dia. 
 
Distintos líderes mundiais, este ano, 2007, o sétimo ano do Cheon Il Guk, é um ano de jubileu na 
providência. Neste ano sagrado, hoje também é um dia significativo, porque pela forma coreana 
de contar, este é meu próprio aniversário de oitenta e oito anos como também o sexagésimo 
quinto aniversário de minha esposa, a Dra. Hak Ja Han Moon. Para comemorar este dia e para 
renovar nossa resolução, eu gostaria de transmitir a vocês uma mensagem que resume a 
mensagem do Céu que minha esposa, as três gerações da Verdadeira Família e eu mesmo 
estivemos transmitindo para os 6,5 bilhões de pessoas do mundo durante os dois últimos anos.  
 
Meu propósito é lembrá-los novamente de sua posição e missão a partir do ponto de vista da 
providência de Deus e para enfatizar novamente o significado da era na qual vivemos. O título 
desta mensagem é “A Família Ideal de Deus e a Responsabilidade que os Cidadãos do Cheon Il 
Guk São Chamados a Cumprir.”  
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O Propósito de Criação de Deus 
 
Respeitados líderes de todas as partes do mundo, qual vocês acham que é o propósito derradeiro 
de Deus para criar os seres humanos? É para experimentar alegria através do relacionamento 
com famílias ideais preenchidas com amor verdadeiro. Como se parece uma família ideal? 
Colocado de forma simples, uma família ideal é o modelo para o poder absoluto e paz, onde seus 
membros têm assegurado um relacionamento de pai e filho com Deus, e podem viver em 
atendimento a Deus como seus pais. 
 
Deus criou Adão e Eva, e os estabeleceu como os primeiros antepassados da humanidade com a 
intenção que eles formassem uma família modelo para o poder absoluto e a paz. Ele se 
comprometeu completamente em educá-los como Seu filho e Sua filha, para se tornarem as 
encapsulações do cosmos inteiro, mediadores entre o mundo espiritual e o mundo físico, e 
senhores da criação que teriam se juntado a Ele em amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem 
verdadeira. 
 
Moralidade Sexual Absoluta e Amor Conjugal 
 
Senhoras e senhores, Adão e Eva deviam estabelecer uma família ideal modelo de paz. Deus, o 
Ser absoluto, criou os seres humanos como Seus filhos a fim de instalar neles valores absolutos 
na base de um padrão absoluto. 
 
Assim, os seres humanos devem seguir o caminho desse padrão imutável ao seguir as demandas 
do caminho celeste. Isto significa que devemos seguir nosso curso de vida destinado a fim de 
atender Deus, nossos pais eternos. Em outras palavras, para nos aperfeiçoarmos à semelhança de 
Deus e obtermos a estatura de pessoas de caráter que podem ser chamadas filhos e filhas do Deus 
eterno, devemos seguir o caminho baseado no padrão absoluto que Deus determinou. 
 
A essência deste caminho é o padrão da pureza sexual absoluta. 
 
O primeiro estágio é manter pureza sexual absoluta antes do casamento. Depois que nascemos, 
seguimos através do processo de crescimento. Passamos através da infância em um ambiente 
muito seguro abraçados no amor e proteção de nossos pais. Então entramos no tempo da 
adolescência, o qual sinaliza o início de uma vida nova e dinâmica. Este é o momento quando 
começamos a trilhar o caminho para nos tornarmos um ser humano absoluto—internamente, 
através da perfeição de nosso caráter, e externamente, alcançando a maturidade. 
 
Durante este tempo há uma exigência absoluta que as pessoas devem cumprir, não importa quem 
elas sejam. Esta é a exigência de manter sua pureza. 
 
O segundo estágio é estabelecer o modelo de poder absoluto no amor entre esposo e esposa. Esta 
lei celeste de total fidelidade conjugal é mais preciosa do que a própria vida. Esposo e esposa são 
parceiros eternos dados um ao outro por Deus. Através de terem filhos, eles se tornam os co-
criadores de amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira, e a origem daquilo que é 
absoluto, único, imutável e eterno. 
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Como pessoas que preservam sua pureza antes do matrimônio, e a quem Deus ajusta em um 
matrimônio puro como esposo e esposa, podem se desviar do caminho do Céu e erroneamente 
seguir um caminho errado?  
 
Senhoras e senhores, o amor conjugal absoluto e sagrado é a maior bênção que o Céu confiou à 
humanidade. Contudo, sem acatar o princípio de pureza sexual absoluta, o caminho para a 
perfeição do caráter e a maturidade espiritual de uma pessoa está fechado. Além disso, sem 
assegurar o fundamento de pureza sexual absoluta dentro de uma família verdadeira de 
indivíduos aperfeiçoados, é impossível para Deus manifestar Sua presença em dignidade como o 
Deus encarnado de caráter. Portanto, se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição individual—
a perfeição de seu caráter—exaltando o restrito princípio de pureza sexual de acordo com a 
vontade de Deus, e então tivessem entrado em relações conjugais através de Sua Bênção 
Sagrada, eles teriam alcançado completa unidade com Ele. Deus teria habitado dentro de sua 
união. Seus filhos também teriam sido ligados a esta ordem sagrada de amor verdadeiro, e 
desfrutado um relacionamento direto com Deus como seus pais. 
 

Os Atributos do Amor Verdadeiro 
 
O que é amor verdadeiro? Sua essência não reside em receber, mas em ser o primeiro a dar, 
vivendo para o benefício dos outros e para o benefício do todo maior. Amor verdadeiro dá, 
esquece que deu, e continua a dar sem cessar. Amor verdadeiro dá alegremente. Encontramos ele 
no coração alegre e amoroso de uma mãe que embala seu bebê em seus braços e o amamenta em 
seu peito. Amor verdadeiro é amor sacrifical, como aquele de um filho devotado que obtém sua 
maior satisfação através de ajudar seus pais. 
 
Quando estamos conectados no amor verdadeiro, podemos estar juntos para sempre, 
continuamente desfrutando da companhia uns dos outros. A atração do amor verdadeiro traz 
todas as coisas no universo aos nossos pés; até mesmo Deus virá habitar conosco. Nada pode se 
comparar ao valor do amor verdadeiro. Ele tem o poder de dissolver as barreiras que os seres 
humanos decaídos criaram, incluindo as barreiras nacionais, as barreiras entre raças e até mesmo 
aquelas entre religiões. 
 
Os principais atributos do amor verdadeiro de Deus é que ele é absoluto, único, imutável e 
eterno, assim, qualquer pessoa que pratique amor verdadeiro viverá com Deus, compartilhará 
Sua felicidade, desfrutará o direito de participar como um igual em Sua obra e o direito de 
herança. Portanto, uma vida vivida para o benefício dos outros, uma vida de amor verdadeiro, é o 
pré-requisito absoluto para se entrar no Reino do Céu. 
 
O Reino do Céu e o Amor Verdadeiro 
 
Senhoras e senhores, que tipo de lugar é o reino do céu? Em resumo, o reino celeste é um mundo 
transbordando com o amor verdadeiro de Deus. Amor verdadeiro é seu eixo. Amor verdadeiro 
está em todo lugar, na expressão exterior como também no pensamento interior. A vida de todos 
está preenchida com amor verdadeiro desde o início até o fim. No reino do céu, as pessoas 
nascem através do amor verdadeiro, vivem no abraço do amor verdadeiro e seguem o caminho 
do amor verdadeiro até o dia que elas passam para o próximo mundo, o mundo espiritual. 
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O Reino do Céu é um mundo natural onde todas as pessoas vivem para o benefício umas das 
outras. Consequentemente, antagonismo e inveja não podem ser encontrados em qualquer lugar 
neste mundo. Este é um mundo que não é governado por dinheiro, posição ou poder. Nele, o 
sucesso de cada pessoa representa o sucesso do todo, os gostos de cada pessoa representa os 
gostos do todo, e a alegria de cada pessoa representa a alegria do todo. 
 
O reino do céu é um mundo preenchido com o ar do amor verdadeiro, onde todos respiram amor 
verdadeiro. Sua vida pulsa com amor, em todo lugar e todo o tempo. Os cidadãos desse reino 
estão todos ligados através de sua participação comum na linhagem de Deus. Neste mundo, todas 
as coisas e todas as pessoas estão conectadas em um relacionamento inseparável, como as células 
em nosso corpo. Amor verdadeiro, o amor que é a essência de Deus, é o único poder governante 
do Céu. Deste modo, Deus também existe para o amor verdadeiro. 
 

A Importância da Linhagem 
 
Vocês sabem o que feriu mais o coração de Deus, causando a Ele a maior dor ao longo da 
história desde a Queda de Adão e Eva? Deus perdeu Sua linhagem, e com isso, Deus perdeu a 
base da irmandade humana, e até mesmo Sua soberania sobre a criação. A linhagem de Deus é 
mais preciosa do que a própria vida. Sem ela, os frutos da vida verdadeira e do amor verdadeiro 
nunca amadureceram.  
 
Senhoras e senhores, a linhagem é mais importante do que a vida e mais preciosa do que o amor. 
Vida e amor se juntam para criar a linhagem. Linhagem não pode ser estabelecida se vida ou 
amor está ausente. Portanto, entre os três—amor, vida e linhagem—a linhagem é o fruto. A 
linhagem de Deus contém a semente de amor verdadeiro. A linhagem de Deus fornece o 
contexto e o ambiente para uma vida verdadeira.  
 
Assim, para nos tornarmos as pessoas ideais vislumbradas por Deus, isto é, pessoas de caráter 
ideal, e criarmos família ideais, primeiramente precisamos estar ligados à Sua linhagem. Para dar 
um passo adiante, somente quando estamos ligados à linhagem de Deus, é possível criar a pátria 
de Deus, a nação ideal.  
 
Por favor, escrevam a importância da linhagem em seus corações. Eu não posso enfatizar isto 
suficientemente. Isto é porque o relacionamento pai e filho é o mais elevado e mais importante 
de todos os relacionamentos, e o relacionamento linear entre pais e filhos é o único caminho 
através do qual a linhagem de Deus pode ser transmitida e criada para durar para sempre. Vocês 
devem estar cientes sobre este ponto. 
 
A Bênção de Matrimônio Internacional e Intercultural 
 
Distintos senhoras e senhores, nossa ligação com a linhagem de Satanás tem causado tanto 
sofrimento por toda a história. Vamos agora corajosamente dar um passo em frente para cortar 
esta ligação e ser enxertados na raiz da linhagem dos Verdadeiros Pais. Porque devemos 
continuar tolamente a viver e morrer como oliveiras selvagens? Onde podemos encontrar a 
forma para fugir deste círculo vicioso? 
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É através da Bênção Sagrada do Matrimônio. A Cerimônia da Bênção Sagrada oferece a graça de 
ser enxertado na verdadeira oliveira. Ela foi instituída pelos Verdadeiros Pais, que trazem a 
verdadeira linhagem de Deus para a humanidade. Sem mudar sua linhagem, você não pode 
mudar sua semente. A melhor forma para restaurar as pessoas para a posição de filhos de Deus 
através da mudança da sua linhagem é através da Bênção do Matrimônio Intercultural.  
 
Estes matrimônios contribuem para a grandiosa tarefa de transcender as barreiras de raça, 
cultura, nacionalidade, etnia e religião, e para criar uma única família da humanidade. Na visão 
de Deus, a cor da pele não faz nenhuma diferença.  
 
Esta é uma ocasião revolucionária, criando a linhagem celeste em um nível completamente novo, 
transcendendo os obstáculos de raça, cultura, nacionalidade e religião. Este é um gesto que corta 
todas as ligações do inimigo. Este é o rito sagrado da mudança da linhagem, através do qual 
todos podem ser recriados através dos Verdadeiros Pais. Eles são o Rei e Rainha da Paz, as 
manifestações de Deus em substância, que o capacitam a executar Sua providência no mundo 
atual. 
 
O caminho está amplamente aberto para todas as pessoas mudarem sua linhagem através da 
Cerimônia do Vinho Sagrado que os Verdadeiros Pais instituíram. A Bênção Sagrada é sua para 
que vocês possam estabelecer famílias verdadeiras. A responsabilidade que vocês são chamados 
a cumprir é ensinar os outros, sem falhas, que a perfeição de uma vida de moralidade sexual 
absoluta através da Bênção do Matrimônio Intercultural é o meio e o método definitivo para 
estabelecer um mundo ideal pacífico aqui na terra. 
 
Uma Família de Três Gerações Vivendo em Harmonia 
 
Senhoras e senhores, a família estabelece o padrão para se viver juntos em harmonia. O ambiente 
caloroso de unidade baseado no amor e respeito entre pais e filhos, fidelidade mútua e amor entre 
esposo e esposa, e confiança e fraternidade mútua entre irmãos são as manifestações do modelo 
da família ideal de paz. Isto significa que vocês precisam estabelecer uma família verdadeira 
onde o tronco do amor verdadeiro emerge a partir da raiz de amor verdadeiro e dá frutos do amor 
verdadeiro. Desta maneira, as três gerações de avôs, pais e filhos devem viver juntas como uma 
única família e servir o Deus eterno. Deus deseja ver tais famílias, e é sua responsabilidade como 
messias tribais e Embaixadores da Paz, buscá-las e estabelecê-las— famílias do Cheon Il Guk, o 
Reino de Deus.  
 
Senhoras e senhores, vocês devem formar famílias que Deus sinta saudades e deseje retornar 
depois de ter estado distante. Ele deve se sentir confortável ao visitar sua casa como quaisquer 
pais vindo visitar seus filhos. Isto é o que significa viver a serviço de Deus. Em tais famílias, 
Deus é o sujeito vertical sobre sua consciência, e sua consciência é o sujeito vertical sobre seu 
corpo. Assim, a unidade com Deus traz sua mente e corpo em harmonia. Os membros da família 
que estabeleceram esse eixo vertical podem aperfeiçoar as quatro realidades do amor e coração: 
amor paternal, amor conjugal, amor de filhos e amor de irmãos. Essa família liga todas as 
direções: acima e abaixo, frente e atrás, direita e esquerda. Eles giram um ao redor do outro em 
um movimento esférico eterno.  
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Esta é o modelo ideal de família do Deus eterno que se expande para o modelo ideal de nações, e 
para um mundo ideal pacífico. Isto significa que precisamos de um movimento para realizar uma 
sociedade de interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente compartilhados. 
Precisamos transformar a humanidade em uma única grande família, rompendo as muralhas em 
nossos corações e eliminando até mesmo as barreiras entre as nações.  
 
Este movimento começa a partir de cada família. Que bom será quando o mundo inteiro estiver 
preenchido com tais famílias verdadeiras! Este será um mundo ordenado onde as pessoas se 
governarão pela forma e pelas leis celestes, sem nenhuma necessidade de advogados, promotores 
ou mesmo juízes. 
 
Quem seria mais plenamente ciente de suas boas e más ações? Seriam seus avôs, seus pais, seu 
cônjuge e seus filhos. Há alguma coisa que não possa ser resolvida dentro da família? Quando 
pais e filhos, esposo e esposa, e irmãos mais velhos e mais jovens estabelecem um exemplo de 
viver para o benefício uns dos outros, como eles poderiam fazer alguma coisa imperdoável? Qual 
razão eles teriam para cometer crimes? Um mundo governado pela maneira celeste e pelas leis 
celestes é um mundo natural, um mundo desobstruído pela verdade e pela razão pura. Este é um 
mundo do “sol do meio-dia” de valores absolutos, onde não há nenhuma sombra escura. 
 
Portanto, cada um de nós deve ter em mente que é nosso chamado providencial estabelecer uma 
família verdadeira. Esta é a forma que podemos acelerar o estabelecimento do reino de paz 
universal na terra. 
 
A Estrutura Dual dos Seres Humanos e o Mundo Espiritual 
 
Observando a estrutura de um ser humano a partir de outro ângulo, podemos perceber que Deus 
nos criou como entidades com características duais. Ele criou nossos corpos físicos como 
miniaturas do mundo tangível corpóreo, e nossos corpos espirituais como representações—e 
senhores—do mundo incorpóreo.  
 
Deste modo, Ele pretendia que vivêssemos por cem anos ou mais no mundo físico e então 
passássemos natural e automaticamente para o mundo espiritual incorpóreo uma vez que nosso 
corpo físico cessa sua função. 
 
Desta forma, embora ele não possa ser percebido pelos olhos em nossos corpos físicos, o mundo 
espiritual é a extensão automática e inevitável de nossas vidas na terra, a terra natal original e 
eterna da humanidade, criada por Deus. 
 
O mundo espiritual existe realmente. Este não é um mundo cuja existência tenha sido fantasiada 
ou imaginada. Não temos o direito de escolha referente a isto. Este não é um mundo que 
podemos ir se no agrada, e nos recusarmos ir se não nos agrada. Tal como Deus é eterno e 
imutável, o mundo espiritual que Ele criou também é eterno e imutável. Da mesma forma que 
vivemos no mundo físico em nossos corpos físicos e formamos todos os tipos de 
relacionamentos com o mundo existente, também no mundo espiritual que estamos destinados a 
ir, vivemos em nossos corpos espirituais, e formamos e mantemos relacionamentos próximos 
com todos os fenômenos do mundo espiritual. 
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A Vida na Terra é para a Perfeição do Ser Espiritual 
 
No relacionamento entre o corpo espiritual e o corpo físico de uma pessoa, o espírito é o mais 
importante dos dois. O corpo físico dura por cerca de cem anos antes de cessar sua função, mas o 
espírito vive para sempre, transcendendo tempo e espaço. 
 
Não importa quão bem você esteja neste mundo terreno, você está destinado a morrer. Portanto, 
antes de passar para o próximo mundo, você deve alcançar harmonia entre seu corpo espiritual e 
seu corpo físico vivendo sua vida terrena de tal forma que você encontre os padrões tanto do 
mundo físico como do mundo espiritual. Em outras palavras, você é chamado a assumir a 
responsabilidade de aperfeiçoar seu ser espiritual dentro de seu corpo físico baseado na vida 
finita que você vive no mundo físico tangível. 
 
Entretanto, isto não significa que a perfeição de seu ser espiritual acontece automaticamente. 
Somente na base de ter unido completamente sua mente e corpo durante sua vida terrena, 
expressando amor verdadeiro através de suas ações, seu ser espiritual pode amadurecer 
plenamente. Enquanto vive na terra, cada uma de suas ações e movimentos—sem exceção—está 
registrado em seu ser espiritual, tendo como padrão as leis do céu.  
 
Deste modo, você entrará no mundo espiritual na forma de seu ser espiritual, na qual sua vida 
terrena está registrada com 100 por cento de exatidão. Seu espírito demonstrará claramente se 
você conduziu uma vida madura de bondade, ou uma vida indigna arruinada pelo pecado.  
 
O que isto significa é que Deus não julgará você; você será seu próprio juiz. 
 

O Curso de Vida dos Verdadeiros Pais 
 
Senhoras e senhores, minha vida pelos últimos oitenta e oito anos tem sido uma vida de tristeza, 
marcada por inexprimível sofrimento e perseguição. Como o terceiro Adão, os Verdadeiros Pais, 
eu preciso indenizar e reverter completamente todas as falhas do primeiro e segundo Adãos.  
 
Eu sou responsável por completar não somente a missão do Salvador, o Messias, e o Senhor em 
sua segunda vinda, mas também as missões de todas aquelas maiores figuras a partir de quem as 
religiões surgiram. 
 
Com semelhanças à criação de Deus do universo, minha vida tem constituído a grande obra da 
recriação da humanidade, onde nem mesmo o menor erro é permitido. Este tem sido um curso 
solitário que não pode ser discutido com ninguém, um curso que me conduziu por caminhos 
espinhosos através do deserto—caminhos que tive que seguir totalmente só.  
 
Nem mesmo Deus pôde me reconhecer. Frequentemente pairando em um estado entre a vida e a 
morte, até mesmo vomitando sangue, eu tive que me levantar novamente como uma fênix para 
permanecer verdadeiro à minha promessa a Deus, e estabelecer o modelo da família ideal e da 
pureza sexual absoluta. 
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Eu tive que suportar aprisionamento seis vezes, embora fosse inocente: por trabalhar 
clandestinamente no movimento de independência em meus primeiros anos enquanto estudava 
no Japão; por propagar a vontade de Deus em Pyongyang, que estava sob o controle comunista 
imediatamente após a independência da Coreia do regime colonial; durante a administração de 
Syngman Rhee após a Coreia ter sido renascida como uma nação livre; e até mesmo nos Estados 
Unidos, que se apresenta orgulhosamente ao mundo como um modelo de democracia. Quem na 
terra pode compreender minha vida agitada, que tem sido para o benefício de aperfeiçoar o 
modelo de poder absoluto no amor conjugal? 
 
Minha vida tem sido de miséria; mordendo minha língua, tive que suportar para o benefício de 
nosso Deus, que merece piedade, e para o benefício da salvação das pessoas decaídas do mundo 
que estão sofrendo na realidade da morte. Mesmo agora, se uma pessoa olhasse para meu 
coração e falasse uma única palavra de simpatia, eu estouraria em lágrimas, e minhas lágrimas 
fluiriam como uma cachoeira.  
 
Senhoras e senhores, uma vez que alguém se torna um homem velho de oitenta e oito anos de 
idade, ele normalmente olharia para trás em sua vida e calmamente se prepararia para entrar no 
próximo mundo. Contudo, minha vida começa a partir de agora. Isto não é porque tenho muitas 
ligações a esta vida. É porque eu ainda tenho que cumprir a missão que recebi em meu chamado 
como os Verdadeiros Pais—salvar as pessoas, que estão sofrendo na realidade decaída, incapazes 
de fugir dela. 
 
Agora a era revolucionária após a vinda do céu, o tempo da colheita chegou. Este ano, eu 
continuarei a orientá-los na condução desta revolução universal para a restauração da 
humanidade. Por favor, não hesitem! Vamos levantar as mãos e juntos exaltar o decreto celeste 
ao cumprir nosso chamado e responsabilidade! Como podemos desviar nossos olhos da situação 
na qual dezenas de milhares de nossos irmãos e irmãs estão morrendo enquanto esperam por 
salvação? 
 

O Advento do Reino do Mundo Ideal Pacífico 
 
Líderes que amam a paz! Vocês estão vivendo agora no momento mais abençoado e exaltado da 
história. Estamos na era após a vinda do céu! Eu proclamo o início do novo céu e nova terra 
longamente esperados, que bilhões de seus antepassados no mundo espiritual, que vieram e 
foram durante a história, têm esperado. Esta é a era do reino do mundo ideal pacífico. Os 
fundadores das quatro grandes religiões e bilhões de bons antepassados vieram para a terra para 
orientá-los no caminho abençoado do céu. A era quando o mundo decaído e corrupto atrapalha a 
humanidade, permitindo que pessoas más vivam melhor do que as outras, está acabando. 
 
A Federação para a Paz Universal, que se coloca como a “Organização das Nações Unidas tipo 
Abel” no nível universal, trabalhará na direção de um mundo ideal pacífico, o ideal eterno que 
Deus tem estimado para a criação, enquanto renova a existente Organização das Nações Unidas 
“tipo Caim.” A FPU proverá a liderança para esta nova dimensão, o reino do mundo ideal 
pacífico. 
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A Federação para a Paz Universal, nascida de nossos esforços, representa a vitória de Deus e o 
fruto do sangue, suor e lágrimas dos Verdadeiros Pais. Ela é a esperança estimada do mundo. Ela 
desempenhará o papel de um reino de paz “tipo Abel” representando uma nova soberania de paz 
universal conhecida em coreano como Cheon Il Guk, uma contraparte para a existente ONU 
“tipo Caim.” 
 

Nossa Missão na Era após a Vinda do Céu 
 
A era após a vinda do céu que Deus e os Verdadeiros Pais deram início é um tempo de mudanças 
dramáticas. Vocês têm a missão de fazer esta era florescer e dar frutos em bênção e glória. 
 
Eu disse que nesta era devemos recuperar a verdadeira linhagem que foi perdida quando Adão 
caiu, recebendo a Bênção do Matrimônio através dos Verdadeiros Pais. A providência da Bênção 
do Matrimônio deve ser aperfeiçoada em cinco estágios—o indivíduo, a família, a tribo, a raça e 
a nação. 
 
Este é o tempo quando, falando metaforicamente, o sol está diretamente sobre nossas cabeças, tal 
que nenhuma sombra é projetada. Isto significa que passamos através da era antes da vinda do 
céu, a qual incluía as eras do Velho, Novo e Completo Testamento. Estas eras exigiram 
incalculáveis restituições e expiação a fim de recriar o ideal. Entretanto, o momento atual 
corresponde à era anterior à Queda de Adão, de construir o mundo ideal original. Ela se refere à 
era de amor verdadeiro que é todo-abrangente, todo-poderoso e que tem a autoridade global. Esta 
é a realidade de coração na qual os mundos espiritual e físico estão conectados como uma 
realidade unificada com os Verdadeiros Pais, o Rei e Rainha da Paz, no centro. Em outras 
palavras, este é o tempo do reino de paz e unidade no céu e na terra. 
 
Senhoras e senhores, sua missão e posição se tornaram claras. Eu expliquei que dentro da 
realidade da graça de Deus através dos Verdadeiros Pais, o caminho está estabelecido para todas 
as pessoas mudarem sua linhagem através da Cerimônia do Vinho Sagrado, receberem a Bênção 
Sagrada e estabelecerem famílias verdadeiras. A forma definitiva para estabelecer um mundo 
ideal pacífico aqui na terra é aperfeiçoar uma vida que abraça o absoluto no relacionamento 
conjugal através da Bênção do Matrimônio Intercultural. A Bênção intercultural é a graça pela 
qual você herda a linhagem do Céu. Vocês vieram a saber claramente que a missão para a qual 
Deus os chamou é para infalivelmente ensinar estas coisas. Além disso, como um herdeiro e 
verdadeiro representante dos Verdadeiros Pais, vocês agora devem se mover além de seus 
conceitos e nível de consciência para cumprirem a responsabilidade para a qual foram chamados. 
 
Não há tempo a perder. Um dia temeroso de julgamento virá se falharmos em cumprir nosso 
chamado—a responsabilidade e missão que o Céu nos concedeu nesta era após a vinda do céu. 
 
Durante a Cerimônia de Entrada no Palácio da Paz Cheon Jeong e a Cerimônia de Coroação dos 
Verdadeiros Pais como o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra, realizada no dia 13 de junho do 
ano passado, eu proclamei as sete obrigações e missões básicas, baseado no padrão celeste, para 
se tornar um cidadão do Cheon Il Guk. Por favor, sejam vitoriosos ao cumprir essas obrigações e 
missões básicas. 
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Líderes de todas as partes do mundo, por favor, tornem-se verdadeiros príncipes e princesas que 
vivem em atendimento a Deus como seus verdadeiros pais, pois Ele é o Rei da Paz das 
multidões. Vamos construir o reino do mundo ideal pacífico do reino sagrado de paz atendendo 
os Verdadeiros Pais, que foram entronados como o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra na 
realidade da liberação eterna e liberdade—onde não há nenhuma necessidade de Salvador, 
Messias nem Senhor em seu segundo advento—e cumprindo a tarefa de um verdadeiro filho 
dedicado, de um patriota, um santo, e um membro da família dos filhos e filhas de Deus! 
 
Vamos estabelecer uma família ideal modelo através da qual possamos trazer o estabelecimento 
completo da realidade ideal de liberação e completa liberdade interna no céu e na terra, e do 
reino pacífico de bondade no qual possamos desfrutar um tempo de absoluta, única, imutável e 
eterna paz e prosperidade, e que possa se tornar a pátria de paz no céu e na terra que pode ser 
eternamente louvada! 
 
Que as bênçãos de Deus estejam sobre sua família, sua nação e o mundo por toda a eternidade! 
 
Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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UMA VISÃO PROVIDENCIAL DA ERA DA ORLA DO PACÍFICO 
À LUZ DA VONTADE DE DEUS 

-AS NAÇÕES UNIDAS E A DIREÇÃO FUTURA DAS NAÇÕES 
UNIDAS E DO MUNDO- 

 

17 de Março do Sétimo Ano do Cheon Il Guk (2007) - Havaí King Garden 

 

Mensagem da Paz nº 13 

 

Respeitados Embaixadores para a Paz e líderes de todo o país dos Estados Unidos, incluindo o 
Havaí, distintos convidados do Japão e da Coreia que vieram de tão longe para honrar esta 
ocasião com sua presença, senhoras e senhores! Juntamente com minha esposa, a Dra. Hak Ja 
Han Moon, e minha família, eu estendo nossas calorosas boas vindas a todos vocês.  
 
Senhoras e senhores, meu coração está acelerado e cheio de emoção ao estar diante de vocês 
hoje. Não é por causa das celebrações do Missu que acontecem ao redor do mundo para 
comemorar meu 88º aniversário. Nem tão pouco porque, devido ao fato de que estou tão 
saudável quanto um homem jovem, porque estou cheio de esperança de viver além de meu 
centésimo aniversário. A razão pela qual estou tão sério é que no início deste ano de 2007, o 
sétimo ano do Cheon Il Guk, eu o declarei como um ano de jubileu na providência de Deus, um 
ano de jubileu como a humanidade jamais experimentou em todos os milhares de anos de 
história. O Céu abençoou grandemente este ano sagrado.  
 
O coração de Deus esteve em dor por toda a história porque o domínio de Satanás atraiu a 
humanidade para sua má soberania, colocando-a sob as correntes da “era antes do céu.” Esse 
tempo finalmente chegou ao seu fim e, a partir deste ano em diante, os portões para a 
revolucionária era após a vinda do céu podem estar amplamente abertos, conduzindo assim para 
a era de uma nova soberania de bondade, na qual a humanidade pode atender Deus como o Ser 
Central.  
 
Sem estarem atentos sobre isto, a providência do Céu tem se expandido de formas 
extraordinárias. Agora os Embaixadores para a Paz em 185 nações—cujo número chega a 
milhões—estão recebendo meus ensinamentos e trabalhando dia e noite em resposta a um 
decreto especial de Deus. Por isso, hoje eu gostaria de transmitir uma mensagem do Céu para 
vocês, cujo título é, “Uma Visão Providencial da Era da Orla do Pacífico à Luz da Vontade de 
Deus: As Nações Unidas e a Direção Futura das Nações Unidas e do Mundo.” Esta é uma 
declaração do plano de Deus para Sua providência e a direção que a humanidade deve assumir. 
 
O Progresso da História Humana 

 
Senhoras e senhores, se vocês examinarem cuidadosamente o progresso da história humana, 
indubitavelmente descobrirão a resolução de Deus e as impressões digitais que Ele deixou 
enquanto trabalhava incansavelmente por trás das cenas. Considerem a história da civilização, a 
qual começou centrada nos quatro grandes rios do mundo.  
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Estamos familiarizados com a civilização Egípcia centrada ao redor do Rio Nilo, a civilização da 
Mesopotâmia entre os Rios Tigre e Eufrates, a civilização Hindu no Rio Hindu, e a antiga 
civilização Chinesa centrada no Rio Amarelo. A civilização seguiu ao longo do tempo para as 
costas do Mar Mediterrâneo, onde a cultura peninsular Mediterrânea floresceu na Grécia e 
Roma. A história continuou seu progresso, e a cultura continental européia emergiu. Esta 
civilização continental se tornou a energia estimulante da cultura insular, a Grã-Bretanha, para 
florescer na esfera Atlântica. O Império Britânico, que dominou os sete mares e articulou seu 
poder como “o império no qual o sol nunca se põe,” transmitiu sua esplêndida cultura para a 
América do Norte. Conhecemos estes fatos a partir da história.  
 
A civilização humana chegou ao continente norte americano e logo vestiu a armadura da 
democracia, que estava arraigada no Cristianismo. Esta civilização elevou a bandeira da 
liberdade de religião e o respeito pela igualdade dos direitos humanos em sua luta contra o 
comunismo, que buscava estabelecer uma soberania ateísta do mal. Através das vitórias na 
Primeira, Segunda e Terceira – a Guerra Fria – Guerras Mundiais, a América obteve vitória 
sobre o totalitarismo e o comunismo. 
 
Entretanto, essa vitória não significa simplesmente que a América é grande, e o desenvolvimento 
da civilização humana não parou aí. A vitória veio porque Deus havia escolhido e exaltado os 
Estados Unidos da América como o Segundo Israel, de acordo com Seu plano providencial, e 
elevou e treinou o povo americano através do Cristianismo. Deus operou através da América 
para trazer Sua providência ao seu estágio atual de fruição. 
 
Senhoras e senhores, é no momento atual que este tema do desenvolvimento da civilização se 
torna importante. A civilização completou um circuito em todo o globo e agora chegou à esfera 
do Pacífico. A história humana chegou a um ponto na providência no qual deve atingir sua 
conclusão e fruição através da região da Orla do Pacífico.  
 
Nenhuma força pode parar a providência agora. Embora tenha ocorrido tanto vitórias como 
derrotas durante o curso de indenização sob a má soberania na era antes do céu, nada pôde evitar 
o surgimento da Era da Orla do Pacífico. Neste ponto reside a razão do Céu ter declarado este, 
um ano de jubileu. 
 

Nossa Missão na Era da Orla do Pacífico 

 
Senhoras e senhores, a chegada da era da Orla do Pacífico significa muitas coisas. Como vocês 
acham que seria o mundo se Jesus tivesse realizado a completa missão messiânica durante o 
tempo de sua vida na terra? Jesus veio como o Salvador e Messias para salvar toda a 
humanidade. Ele não veio apenas para salvar o povo de Israel, uma pequena nação localizada em 
um canto do Mar Mediterrâneo. Naquele tempo, Roma, posicionada no centro do Mediterrâneo, 
era o centro da civilização humana.  Roma estava pronta para reger os mares. O desejo do Céu 
era que Jesus primeiramente ensinasse e transformasse Roma, e então regesse sobre ela, a fim de 
trazer a salvação para toda a humanidade através do veículo da brilhante civilização de Roma. 
Contudo, Jesus foi cruelmente colocado para morrer na cruz, como todos sabemos muito bem 
através do registro bíblico. 
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Após milhares de anos de preparação, Deus finalmente foi capaz de enviar Jesus para a terra 
como Seu único filho. Não há maneira de compreender o coração de Deus enquanto Ele 
ansiosamente assistia cada ação de Jesus. A morte de Jesus foi uma tragédia que rompeu o 
coração de Deus. Isto trouxe a Ele angústia ainda mais extrema do que no momento quando 
Adão e Eva, a quem Ele havia criado como os primeiros antepassados da humanidade, foram 
perdidos no Jardim do Éden devido à Queda.  
 
Durante os dois mil anos desde a cruz, Deus, nos bastidores da história, trilhou um caminho de 
sofrimento que está além da compreensão humana. Através deste curso, Ele preparou os Estados 
Unidos da América para servir como a nação do Segundo Israel. Como uma nação cristã que 
inclui o Catolicismo e o Protestantismo, como também o mundo Ortodoxo, a missão dos Estados 
Unidos é trazer harmonia e unidade para o Cristianismo tanto quanto possível, e, no século XXI, 
cumprir a responsabilidade que era do Império Romano, mas que não foi realizada no tempo de 
Jesus. A responsabilidade, dentro da providência de Deus, de trazer harmonia e unidade entre os 
6,5 bilhões de pessoas e iniciar a criação de um mundo ideal pacífico, está nos ombros da 
América. 
 
Estas não são simplesmente palavras do Rev. Moon. Isto é um decreto do Céu.  
 
Então como podemos unificar o Cristianismo? Deus já revelou a solução através de mim, o 
Reverendo Moon, o Verdadeiro Pai da humanidade. Deus nos deu o supremo mandamento de 
praticar uma vida de amor verdadeiro, compreender completamente a realidade do mundo 
espiritual para o qual iremos depois de morrer, e estabelecer uma família ideal modelo—uma 
família verdadeira.  
 
Então, que tipo de amor é o amor verdadeiro? E que tipo de família é uma família verdadeira?  
 
Amor Verdadeiro e Família Verdadeira 

 
Senhoras e senhores, o amor verdadeiro absoluto de Deus não instila um desejo de ter um 
parceiro existindo em benefício próprio. Ao invés, a essência do amor verdadeiro é dar, viver 
pelo benefício dos outros e pelo benefício do todo. Amor verdadeiro dá, esquece que deu, e 
continua a dar sem cessar.  
 
Amor verdadeiro dá alegremente. Podemos encontrá-lo no coração alegre e amoroso de uma mãe 
que embala seu bebê em seus braços e o alimenta em seu peito. Amor verdadeiro é amor 
sacrifical, tal como de um filho devotado que obtém sua maior satisfação ao dedicar-se com 
todo seu corpo e mente para ajudar seus pais.  
 
Quando estamos unidos em amor verdadeiro, podemos estar juntos para sempre, incrementando 
continuamente na alegria da companhia um do outro. A atração do amor verdadeiro traz todas as 
coisas do universo aos nossos pés; até mesmo Deus virá habitar conosco. Nada pode se comparar 
ao valor do amor verdadeiro. Ele tem o poder para dissolver as barreiras criadas pelas pessoas 
decaídas, incluindo as barreiras nacionais e as barreiras de raça, e até mesmo as barreiras de 
religião.  
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Os principais atributos do amor verdadeiro são que ele é absoluto, único, imutável e eterno, para 
que qualquer pessoa que pratique o amor verdadeiro de Deus possa viver com Ele, compartilhar 
Sua felicidade, e desfrutar o direito de participar como igual em Sua obra. Portanto, uma vida 
vivida para o benefício dos outros, uma vida de amor verdadeiro, é o pré-requisito absoluto para 
entrar no Reino do Céu.  
 
O caminho agora está amplamente aberto para a humanidade estabelecer famílias verdadeiras. A 
família estabelece o padrão para se viver junto em harmonia. O caloroso ambiente de unidade 
baseado no amor e respeito entre pais e filhos, a fidelidade mútua e amor entre esposo e esposa, e 
a confiança e alinhamento mútuo entre irmãos é a manifestação do ideal da família modelo.  
 
Isto significa que vocês necessitam estabelecer uma família verdadeira onde o broto de amor 
verdadeiro surge a partir da raiz de amor verdadeiro e dá o fruto do amor verdadeiro. Desta 
maneira, as três gerações de avós, pais, e os filhos, devem viver juntas como uma única família e 
servir ao eterno Deus. Deus deseja ver tais famílias, e é sua responsabilidade como messias tribais e 
Embaixadores para a Paz, buscar estabelecê-las—famílias do Cheon Il Guk, o Reino de Deus.  
 
Vocês devem formar famílias que Deus sinta saudades e deseje retornar após ter estado distante. 
Vocês devem construir famílias para as quais Ele possa vir livremente como os Pais visitando 
Seus filhos. Isto é o que significa viver a serviço de Deus.  
 
Em tal família, Deus é o parceiro sujeito sobre sua consciência, atuando verticalmente. Seguindo 
Deus como seu parceiro sujeito vertical, sua mente se coloca na posição de parceiro sujeito 
vertical sobre seu corpo, trazendo sua mente e seu corpo à unidade. Esse é o local onde o amor 
paternal, o amor conjugal, o amor de filhos e o amor de irmãos—em resumo, as quatro 
realidades de amor ou as quatro realidades de coração—são aperfeiçoadas.  
 
Somente em tal família, superior e inferior, frente e atrás, esquerda e direita podem estar 
conectados como uma unidade e resultar em um movimento esférico. Isto conduz para as 
famílias e nações modelos ideais perpétuas de Deus, e Seu reino de paz. Se o mundo inteiro fosse 
preenchido apenas com tais famílias verdadeiras, este seria um mundo ordenado onde as pessoas 
se governam pelo modo celeste e pelas leis celestes, sem necessitar de advogados, promotores e 
nem mesmo juízes. 
 
O Futuro da Humanidade está Arraigado no Futuro da Região da Orla do Pacífico 

 
Líderes amantes da paz da região da Orla do Pacífico! 
Entre os 6,5 bilhões de pessoas na terra hoje, quase cinco bilhões são seus vizinhos, parentes e 
irmãos e irmãs que pertencem à região da Orla do Pacífico. Em outras palavras, podemos 
compartilhar a mesma raiz como a esfera dos povos Mongóis. Não há nada que não possamos 
fazer se recebemos a Bênção do Matrimônio e nos juntamos centrados no ideal de Deus pela paz! 
O futuro da humanidade está em nossas mãos. 
 
Agora a providência de Deus se espalhou a partir do continente norte americano e floresceu 
como uma civilização insular no arquipélago japonês que está em uma posição semelhante 
àquela anteriormente ocupada pelo Reino Unido.  
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Agora ela está para realizar seu destino chegando à fruição na península coreana, a terra natal 
dos Verdadeiros Pais que surgiram na terra como o Salvador da humanidade e o retorno do 
Messias. A península coreana, a qual se coloca em uma posição semelhante àquela de Roma no 
tempo de Jesus, é considerada como uma área de conflito entre a esfera das religiões e a esfera 
da política, as quais têm a missão de resolver os problemas do mundo. A partir do ponto de vista 
geopolítico, a península coreana está emergindo como a arena do mais intenso confronto a 
despeito do contínuo trabalho para assegurar a paz. 
 
Os princípios de restauração através de indenização ditam que a civilização deve dar seu fruto na 
região da Orla do Pacífico, centrada na península coreana. Felizmente durante a Guerra da 
Coreia, as forças da ONU, centradas nos Estados Unidos, foram mobilizadas para a península. 
Contudo, elas não recuperaram a pátria e terra natal do desejo de Deus como deveriam, de 
acordo com a Vontade de Deus, e deixaram o trabalho pela metade. Como resultado, conflito 
global e discussão emergiram, assumindo o nome de “Guerra Fria,” e durante este tempo o povo 
coreano foi desprovido de suas posses e de sua localização, e conduzido a procurar por Deus. 
 
A fim de compensar isto através de indenização, eu estabeleci a Federação para a Paz Universal, 
e então organizei o “Exército do Reino da Paz” e a “Força Policial do Reino da Paz” centrados 
nas mulheres no lado do Céu que receberam a Bênção do Matrimônio, que amam a Paz, e que 
estão dispostas a servir e se sacrificar pelo trabalho da FPU. Eu tomei a frente na educação 
daqueles envolvidos com estas organizações. Como as organizações da paz que constituem a 
vanguarda para a realização de um mundo de paz centrado em Deus, elas criarão o mundo 
pacífico e ideal do desejo de Deus. 
 
Vocês podem não estar cientes sobre isto, mas eu estou atuando nas conversações pelo benefício 
de resolver a crise nuclear na península coreana e a reconciliação das nações democráticas com 
as nações comunistas. Eu estou apresentando uma solução baseada nos princípios de paz e 
harmonia arraigados na nova ideologia com o Pai Celeste em seu centro. 
 
Em tempos tão intensos, exatamente qual é o papel da América e das Nações Unidas? O Havaí 
no Pacífico e as Ilhas Norfolk no Atlântico ligam oriente e ocidente e conectam norte e sul, e 
representam os Oceanos Atlântico e Pacífico, e também todos os grandes oceanos. Com o apoio 
e a proteção do continente americano, a península coreana deve proteger e defender a região da 
Orla do Pacifico juntando todas as nações insulares do Pacífico. Eu digo isto porque o futuro da 
humanidade repousa na preservação da região da Orla do Pacífico centrando na Coréia, Japão e 
Estados Unidos.   
 
Como estava totalmente atento aos planos do Céu para esta área, eu investi trinta e três dos anos 
dourados de minha vida nos Estados Unidos, iniciando no começo da década de 70, pelo 
benefício da paz mundial, centrado na América. Eu visitei pela primeira vez o Havaí e orei aqui 
em um momento crítico, quando estava em meu caminho para encontrar Kim Il Sung da Coreia 
do Norte em 1991 com o propósito de trazer um fim para a era da Guerra Fria. Nesse 
fundamento vitorioso, eu retornei agora para a Coreia e estou trabalhando para completar a 
providência de estabelecer a pátria e terra natal de Deus. Este ano em particular, um ano de 
jubileu na providência, eu visitei o Havaí como a primeira parada em uma viagem para a 
América. 
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Senhoras e senhores, peço que vocês analisem cuidadosamente o estado atual dos assuntos no 
mundo. Embora os dias do comunismo se foram, ainda agora nações poderosas tais como a 
China e a Rússia estão constantemente à procura de oportunidades para perseguirem 
agressivamente seus próprios interesses com relação às nações insulares mais fracas e pequenas. 
Por menor que a nação possa ser, nenhuma nação insular pode ser tratada assim por estas nações 
poderosas através de suas economias, políticas ou até mesmo ambições militares. Essas nações 
são tão poderosas que, se elas quiserem, poderiam dominar qualquer das nações menores em um 
único dia, sem derramar sangue.  
 
Somente quando a paz e a segurança estiverem estabelecidas na Orla do Pacífico, a paz para toda 
a humanidade pode estar garantida. Como eu mencionei, as pequenas nações insulares por si 
mesmas não serão capazes de parar a incrível tsunami das nações poderosas se movendo na 
região. Portanto, chegou o momento para todas estas pequenas nações insulares na esfera da Orla 
do Pacífico se unirem como uma e edificarem a pátria da nova civilização. As pequenas nações 
insulares dispersas em ambas as regiões do norte e do sul do Pacífico, ao lado do equador, como 
também o Japão, Taiwan, Filipinas, Indonésia, Singapura, Ilhas Salomão, Austrália, Nova 
Zelândia e outros países, devem se tornam um único país e formar uma união para sustentar a 
paz por toda a civilização da Orla do Pacífico. Isto assegurará a paz e a estabilidade para todas as 
pessoas.  
 
O que estou dizendo é que vocês têm a responsabilidade de proteger e salvar a realidade 
oceânica, que é a fonte a partir da qual depende o futuro da humanidade, da destruição ambiental 
e dos conflitos que estão piorando dia a dia, e proteger os recursos naturais pelo benefício da paz 
no futuro.  
 
A Obra dos Verdadeiros Pais pela Paz 

 
Distintos convidados, eu sobrepujei e triunfei sobre o curso de inexprimível sofrimento e 
tribulações. Eu não tenho vivido por glória pessoal ou conforto. Eu trilhei até mesmo por um 
caminho espinhoso pairando em um estado entre vida e morte, recebi o selo do Céu e fui 
totalmente desperto sobre o destino da vontade de Deus. Assim, eu abracei firmemente o 
comando do Céu para trazer a salvação para a humanidade enquanto retornei como uma fênix, e 
continuei com minha vida significativa. 
 
Em Jerusalém, no ano de 2003, na base da vitória obtida através de sangue, suor e lágrimas, eu 
proclamei Jesus como o Rei dos reis diante de céu e terra com o reconhecimento do 
Cristianismo, Judaísmo e Islamismo. Seguindo a isto, em 2004, fui reconhecido como o Rei da 
Paz tanto no edifício do Senado dos Estados Unidos como na Assembléia Nacional da Coreia. 
Subsequentemente, em junho de 2006, realizamos a Cerimônia de Coroação dos Verdadeiros 
Pais como o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra. 
 
Senhoras e senhores, em 12 de setembro de 2005, eu proclamei por todo o céu e terra o 
estabelecimento da Federação para a Paz Universal (FPU), que permitirá o florescer da 
providência de Deus. Agora, é inteiramente possível para a Federação para a Paz Universal 
servir como uma contraparte “tipo Abel” para a Organização das Nações Unidas na era após a 
vinda do céu.  
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A FPU renovará a ONU “tipo Caim” e conduzirá milhões de Embaixadores para a Paz por todo 
o mundo que têm assumido meus ensinamentos, os ensinamentos centrados no Pai Celeste—
que consiste de princípios de amor verdadeiro e o ideal de uma família verdadeira—e, sem 
falhas, realizar a vontade celeste de criar “Uma Única Família Sob Deus.” 
 

A Bênção de Matrimônio Internacional e Intercultural 

 
Senhoras e senhores, a Federação para a Paz Universal estará na vanguarda da condução da 
grande revolução de restaurar a linhagem original da humanidade de Adão antes da Queda 
através da Bênção do Matrimônio Internacional e Intercultural realizada em nível inter-religioso 
e internacional. Alguns podem rir e dizer que isto é impossível. Contudo, se isto é a vontade de 
Deus, haverá uma maneira. O que vocês acham que acontecerá se as pessoas dos Estados Unidos 
e da Rússia se casarem cruzando as fronteiras de suas nacionalidades através da Bênção do 
Matrimônio Internacional e Intercultural, de acordo com os ensinamentos do Rev. Moon, que 
está fazendo a obra de Deus? As duas nações pertencerão à uma única família sob Deus, que é o 
eterno e absoluto Senhor de toda a criação. Como alguém poderia abrigar antagonismo, e muito 
menos armas de fogo e facas, uma nação na qual milhões de netos a partir de sua própria 
linhagem fazem desta nação seu lar?  
 
Distintos convidados, vocês que foram chamados por Deus! A sagrada tarefa de edificar o reino 
do céu ideal—o reino sagrado de paz na terra—está sendo conduzida com entusiasmo em todos 
os cantos do mundo, através da recuperação de nossa pátria e terra natal ideal. Esta é a esperança 
de Deus para mudar os 6,5 bilhões de pessoas do mundo para a linhagem da verdadeira tribo. 
Neste exato momento, pessoas estão em intensa dedicação para realizar suas responsabilidades 
nas Turnês de hoondokae e Bênção do Matrimônio em 12.000 localidades em cada uma das 185 
nações do mundo.  
 
O Advento da Cultura das Mulheres 

 
Vocês verdadeiramente vieram a uma ocasião significativa hoje. Por favor, não percam sua 
chance de embarcar na correnteza da fortuna celeste que surgirá durante este importante e 
sagrado ano de jubileu. Assumam a condução na proteção e desenvolvimento da realidade dos 
oceanos, que cobrem setenta e cinco por cento da terra. Onde mais vocês encontrarão uma loja 
de tesouros de recursos naturais que prometem ressuscitar a terra de todas as maneiras de todos 
os tipos de poluição e do esgotamento dos recursos?  
 
A era oceânica que começou representa a era das mulheres. Transcendendo nações e oceanos, a 
região da Orla do Pacífico deve realizar sua missão como o principal veículo para criar a cultura 
da esfera oceânica, que é a esfera da cultura das mulheres. Por favor, inscrevam isto em seus 
corações.  
 
Também digo para vocês, por favor, gravem esta mensagem em seus corações. As famílias de 
seus bons antepassados no céu estão abençoadas. Chegando aos bilhões, eles vieram hoje para a 
terra e estão ouvindo esta mensagem com vocês. Isto é porque eles também devem se aperfeiçoar 
através de vocês, os descendentes deles, e avançar para as posições de verdadeiros pais, 
verdadeiros mestres, e verdadeiros senhores e soberanos.   
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Além disso, eles devem se tornar uma unidade em coração e corpo com os Verdadeiros Pais, o 
Rei dos reis. A partir da posição original antes da Queda, eles devem apoiar absolutamente o 
padrão dos Verdadeiros Pais, tendo um papel ativo na condução de suas obras, e sendo 
mobilizados para a criação do Reino do Céu na terra e no céu através de uma vida de serviço e 
assistência. Por favor, não esqueçam que desta maneira, o mundo espiritual e o mundo físico 
unidos como uma única entidade viva se movem e respiram juntos.  
 
Há um pedido especial que eu gostaria de fazer a vocês hoje. Por favor, aprofundem-se nos 
conteúdos das minhas “Mensagens de Paz” ao ponto no qual vocês as saibam de coração, e 
façam delas as linhas guias de suas vidas. Estas Mensagens de Paz são um resumo dos meus 
ensinamentos que podem ser encontrados em mais de mil volumes de discursos dos Verdadeiros 
Pais. Deus tomará a condução na linha de frente. 
 
Os mundos espiritual e físico se unirão para protegê-los e ajudá-los na criação do mundo ideal 
pacífico do desejo de Deus no qual vocês podem desfrutar liberação eterna e completa liberdade. 
 
Novamente, eu desejo sinceramente que vocês gravem em seus corações as palavras que 
transmiti hoje, e as utilizem na educação de seus filhos, de outros jovens, e dos cidadãos de sua 
nação. Adju! 
   
Que as bênçãos de Deus possam estar com suas famílias, suas nações e especialmente sobre a 
região da Orla do Pacífico e a ONU da Paz!  
 
Muito obrigado.  
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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O VALOR E O SIGNIFICADO DO JURAMENTO DA FAMÍLIA 
 

Mensagem da Paz nº 14 
 
Amadas famílias abençoadas! 
Hoje, nesta significativa ocasião, eu gostaria de explicar sobre o valor e o significado 
providencial do Juramento da Família. Ele serve como a mais preciosa e abençoada diretriz do 
Céu dada para as nossas vidas. 
 
O fato que agora temos o Juramento da Família é verdadeiramente a maior de todas as bênçãos. 
Ele veio a partir do Céu como um presente para toda a humanidade no dia 1º de maio de 1994, o 
dia quando a Federação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial (FFUPM) foi inaugurada. 
O Juramento da Família foi dado quando a Era do Completo Testamento, que traz o 
cumprimento das Eras do Velho e do Novo Testamento, foi proclamada. É para servir como um 
marco e um princípio guia, atravessando a escuridão da era antes da vinda do céu, e abrindo um 
novo céu e terra na era após a vinda do céu. É também o projeto para a construção do Reino de 
Deus de paz e unidade no céu e na terra, na era da criação de um novo céu e terra. 
 
O Pai e a Mãe Moon, os Verdadeiros Pais da humanidade emergiram vitoriosos das batalhas nas 
quais eles lutaram por todo seu longo curso de indenização que durou quarenta anos, após o Pai 
Moon fundar a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial (AES-
UCM) em 1954. Nesse fundamento, não precisamos mais recitar o Meu Juramento como 
indivíduos. Devemos recitar e praticar o Juramento da Família juntos, como famílias verdadeiras, 
as unidades básicas da entrada triunfal no Reino do Céu. 
 
Este Juramento da Família está preenchido com a dor e sofrimento de Deus e dos Verdadeiros 
Pais, e não deve ser recitado sem lágrimas. É algo que as pessoas devem recitar sempre, mesmo 
após descartarem a máscara da religião no mundo decaído e atingirem liberação. Este é o motivo 
pelo qual a família é a unidade básica do Reino do Céu. 
 
O Juramento da Família é o padrão absoluto e Constituição para o estabelecimento do 

Reino do Cheon Il Guk de Deus. 

 
Senhoras e senhores: vocês já escutaram a expressão “Juramento da Família” em algum lugar no 
mundo? Ela apareceu pela primeira vez na história humana. No começo, Deus perdeu a família 
verdadeira através da Queda do primeiro homem e da primeira mulher. Ele os criou para serem 
Seus filhos e os primeiros antepassados da humanidade.  
 
Consequentemente, como Deus tem o mandato providencial para cumprir Seu ideal para a 
criação em um padrão absoluto, Ele instituiu e proclamou o Juramento da Família. É uma bênção 
de Deus para os seres humanos, que eles estabelecessem o protótipo de todas as famílias 
verdadeiras – de famílias ideais na Terra – e retornassem alegria eterna a Deus. É uma 
ferramenta essencial para construção do Reino do Céu na Terra e no Céu na qual suas famílias 
podem viver enquanto servem e atendem a Deus diretamente. 
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A pré-condição para recitar adequadamente o Juramento da Família é primeiramente, e antes de 
tudo, atingir um estado de completa unidade de mente e corpo, que é o estado de “um único 
coração, um único corpo, uma única perspectiva e uma única harmonia.” Isto significa que 
devemos alcançar o padrão de aperfeiçoar nosso caráter através de fé absoluta, amor absoluto e 
obediência absoluta. Nosso corpo deve obedecer completamente às ordens de nossa consciência, 
que foi dada a nós como nosso primeiro pai, mestre e soberano. 
 
Além disso, todos os membros de nossa família devem aperfeiçoar a estrutura básica da unidade 
de mente e corpo, a unidade de pais, unidade de esposo e esposa, a unidade de pais e filhos, e a 
unidade entre irmãos, centrados na vontade do Céu. Em outras palavras, todos devemos 
aperfeiçoar uma esfera de unidade em amor verdadeiro. Somente então podemos recitar o 
Juramento da Família.  
 
Esse é o motivo pelo qual o Juramento da Família serve como o padrão absoluto e a Constituição 
na criação do reino de paz e unidade no Céu e Terra, além da Era do Completo Testamento. 
 
De agora em diante, as pessoas terão sucesso na vida não como indivíduos, mas como famílias. 
Isto significa que somente verdadeiras famílias “modelo” que conquistam o reconhecimento e o 
respeito de todas as pessoas, podem se colocar na posição que podem conduzir o mundo. A 
perfeição da família é a maior e mais elevada bênção do Céu, mas também é uma 
responsabilidade terrível. Ela é o alicerce principal na construção do Cheon Il Guk. Criar 
famílias verdadeiras é o atalho para adquirir a cidadania no Reino de Deus. 
 
Amadas famílias abençoadas, o Juramento da Família é a maior de todas as orações. É o registro 
da vitória completa dos Verdadeiros Pais. É o código da lei que revela os ensinamentos da Era do 
Completo Testamento, a era da “justificação através do atendimento.” 
 
No âmago do Juramento da Família está a família verdadeira dentro da estrutura do amor 
verdadeiro. O Juramento da Família serve como uma ponte, conectando nossas vidas a Deus. O 
Juramento da Família é como uma explosão de amor verdadeiro que cativa completamente a 
Deus. O Juramento da Família é a energia e sabedoria que traz o amor verdadeiro ao centro das 
conexões entre o vertical e o horizontal, norte e sul, frente e atrás, iniciando um movimento 
esférico eterno. O Juramento da Família é a chave para os portões do Reino do Céu. Os portões 
para o Reino não podem ser abertos por uma chave feita de ouro ou prata; eles podem ser abertos 
somente pela chave de uma família verdadeira aperfeiçoada através do amor verdadeiro. Esse é o 
motivo pelo qual todos os oito itens do Juramento da Família têm com primeira frase: “Nossa 
família... centrada no amor verdadeiro.” 
 
Senhoras e senhores, a era da justificação pelo atendimento significa o tempo de atender a Deus 
em nossas vidas. Não era esse o primeiro dos dez mandamentos, revelados na Bíblia, sobre amar 
a Deus? Na era Após a Vinda do Céu, Deus está Se revelando diante de todas as pessoas como os 
Verdadeiros Pais. Esse é o motivo pelo qual o movimento que atende os Verdadeiros Pais 
representa a autoridade e o poder do Céu, e é incomparável a qualquer força desse mundo 
decaído. O que pode impedir vocês de viverem uma vida de atendimento que os capacita a 
observar o Deus vivo com seus próprios olhos e experimentá-Lo com todos os seus sentidos? 
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Pela primeira vez desde a Queda de nossos antepassados originais, a história é governada pelos 
Verdadeiros Pais. A fonte original emergiu, que nos permite retornar a um novo mundo através 
do relacionamento interno com os Verdadeiros Pais. Esse relacionamento pode trazer Satanás à 
submissão. É o centro através do qual Deus será liberado. Todos vocês devem oferecer gratidão 
pela incrível graça de serem capazes de viver juntos dos Verdadeiros Pais e por receber suas 
instruções diretamente. 
 
Quando você é completamente uma unidade com os Verdadeiros Pais, sua nação, seu povo, sua 
tribo e sua família podem prosperar. Os Verdadeiros Pais são a encarnação e a encapsulação de 
toda a glória no Céu e na Terra. Uma vez que compreende claramente o valor deles, você 
trocaria os Verdadeiros Pais por todo o dinheiro do mundo? O valor deles é tal, que não podem 
ser substituídos nem pelo preço de suas vidas. 
 
Explicação de Cada Item do Juramento da Família 

 

1. Buscar nossa terra natal original e edificar o Reino de Deus na Terra e no Céu 
 
O primeiro item do Juramento da Família é “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, 
centrada no Amor Verdadeiro, jura estabelecer o Reino de Deus na Terra e no Céu, o ideal 
original da criação, pela restauração da Terra Natal Original.” Vocês devem saber que ser capaz 
de recitar o Juramento da Família é uma das melhores notícias em toda a história. 
 
O “ideal de criação” se refere ao mundo ideal com Deus no centro. É o ideal de criação edificar o 
Reino de Deus na Terra e no Céu. Entretanto, sendo que o ideal não pôde ser alcançado devido a 
Queda, devemos atingi-lo através da restauração. Isto significa que devemos edificar o Reino de 
Deus na Terra e no Céu, o ideal original de criação, buscando nossa terra natal original. 
 
Por causa da perda da família devido à Queda, devemos agora construir a família de Deus. Esta 
não é uma tarefa individual. Ao invés, é a tarefa de nossas famílias, as soberanas do Cheon Il 
Guk. Centradas no amor verdadeiro, nossas famílias devem “buscar nossa terra natal original e 
edificar o Reino de Deus na Terra e no Céu, o ideal original da criação.” 
 
A “terra natal original” mencionada aqui, é a terra natal original centrada nas famílias. 
 
Esse é o motivo pelo qual todos vocês devem voltar para suas próprias cidades natais e 
estabelecer o Reino de Deus na Terra e no Céu. Uma vez que restaure sua cidade natal, sua nação 
e o mundo serão unificados naturalmente. Então, não haverá nada mais sobre o que se preocupar. 
 
As pessoas que viveram na terra em uma família unificada centrada no amor verdadeiro de Deus, 
onde o Reino de Deus na Terra e o Reino de Deus no Céu são uma unidade, esta família se 
tornará uma família do reino celeste. Não vivemos mais na era da salvação individual. 
 
As religiões, e o Cristianismo em particular, falam sobre a salvação do indivíduo, mas isso não 
será suficiente. A vontade de Deus é para a salvação da família. A restauração deve ocorrer na 
família, porque a Queda destruiu o ideal para a família. Esse tempo chegou. Em toda a história, 
isto nunca aconteceu na terra. Finalmente, a família entrou na Era do Estabelecimento. 



 4

É através das famílias que devemos construir o Reino de Deus na Terra e no Céu, o ideal original 
de criação de Deus. Porque perdemos a família, nossas famílias devem restaurar esse reino. A 
terra natal original está centrada nas famílias, não em uma nação. Esse é o motivo pelo qual 
estou dizendo que vocês devem retornar para suas cidades natais. Se ainda têm uma família lá, 
vocês devem voltar para suas cidades natais e construir o Reino de Deus na Terra e no Céu. Uma 
vez que restauramos nossas cidades natais, nossas nações e o mundo se harmonizarão 
naturalmente. O Reino Celeste na Terra e no Céu será automaticamente estabelecido. Isto tem de 
ser desenvolvido centrando em famílias verdadeiras. 
 
“Nossa família jura... construir o Reino de Deus na Terra e no Céu, o ideal original da criação.” 
Aqui dizemos “construir.” Por que usamos esta palavra? É porque devemos criar o Reino de 
Deus. Isso não se realizará por si só. Nós mesmos devemos construí-lo. Esse mundo atual já é o 
inferno na Terra, e está conectado ao inferno no mundo espiritual. Devemos recriar esse mundo e 
virá-lo em 180 graus. 
 
Novamente, é a missão de todas as famílias que receberam a Bênção do Matrimônio dos 
Verdadeiros Pais, buscar a terra natal original e construir o Reino de Deus na Terra e no Céu, o 
ideal original de criação. Não apenas como indivíduos, mas como famílias, que vocês devem 
concluir a construção do Reino de Deus. Esse é seu primeiro juramento como famílias 
abençoadas. 
 
2. Aperfeiçoar o caminho dos filhos e filhas de piedade filial na família, patriotas na nação, 

santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos no cosmos. 

 
O segundo item do Juramento da Família é “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, 
centrada no Amor Verdadeiro, jura realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial 
na família, dos patriotas na nação, dos santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos 
no cosmo, dedicando-nos a Deus e aos Verdadeiros Pais e tornando-nos uma família central que 
representa o cosmos.” 
 
“Nossa família... centrada no amor verdadeiro.” O Amor Verdadeiro se refere ao amor que 
aparece onde há unidade entre mente e corpo, entre esposo e esposa, e entre pais e filhos. Se 
você falhar em praticar esse padrão de amor verdadeiro, então certamente terá problemas quando 
for para o mundo espiritual. 
  
Esse é a forma como o Juramento da Família pode ser assustador. Você deve sempre viver 
através dele. Se em sua família, o pai fosse violar mesmo que um único item do Juramento da 
Família, a mãe e os filhos seriam todos responsáveis conjuntamente. A família inteira teria que 
assumir responsabilidade por isto. O significado da Queda de Eva foi que isto trouxe a Queda de 
toda a família de Adão. 
 
Esse item do Juramento da Família também afirma “... dedicando-nos a Deus e aos Verdadeiros 
Pais...” Nós, seres humanos, fomos originalmente criados para atender e honrar Deus e os 
Verdadeiros Pais, mas fomos desviados do caminho devido à Queda. Como resultado da Queda, 
perdemos o valor de nossa existência, a menos que atendamos a Deus e aos Verdadeiros Pais. 
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Deus é os verdadeiros pais verticais e os Verdadeiros Pais são os verdadeiros pais horizontais. 
Deveríamos ter nascido da união desses dois tipos de pais. Deus é os pais verticais, e Adão e Eva 
aperfeiçoados são os pais horizontais. Na base destes dois tipos de pais se tornando uma unidade, 
também podemos atingir a unidade, e estar conectados a Deus e ao Céu. Por esta razão, nada 
pode ser cumprido a menos que atendamos Deus e os Verdadeiros Pais. 
 
Então que tipo de família é uma família que representa e se torna central para céu e terra? É a 
família ideal que Deus previu antes da Queda de Adão e Eva. A família representante e central 
no céu e terra se refere à família que representa o céu, e faz crescer este relacionamento com 
Deus em círculos que se expandem através dos oito estágios, em ambas as realidades, vertical e 
horizontal na terra. O que estou dizendo é que a família vem para a posição onde Deus representa 
o céu, e os Verdadeiros Pais na terra estão unidos perpendicularmente. 
 
No centro dessa família, você deve se tornar um filho ou filha de piedade filial; nessa nação você 
deve se tornar um patriota; nesse mundo você deve se tornar um santo; e neste céu e terra, você 
deve se tornar um filho divino ou filha divina. “Juramos realizar perfeitamente o caminho dos 
filhos de piedade filial na família... dos filhos e filhas divinos. Quando esses filhos e filhas 
divinos, que são membros da mesma família, se juntam, uma família de filhos e filhas divinos é 
formada. Isso é o que estamos jurando. 
 
Estamos jurando representar e nos tornar centrais perante céu e terra atendendo Deus e os 
Verdadeiros Pais. Para isso, nossa família deve se determinar a cumprir o caminho dos filhos de 
piedade filial na família, dos patriotas e mulheres virtuosas na nação, dos santos no mundo e dos 
filhos e filhas divinos no céu e terra – tudo que o Céu deseja. Estamos dizendo que, como pais, 
educaremos nossos filhos, educaremos cidadãos na nação, e educaremos santos no mundo, e os 
tornaremos qualificados para se tornarem membros da família no Reino Celeste, tanto no céu 
como na terra – isso é, membros das famílias de filhos e filhas divinos. 
 
Esse é o motivo pelo qual dizemos, “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, centrada no 
Amor Verdadeiro, jura realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial na família, 
dos patriotas na nação, dos santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos no cosmo, 
dedicando-nos a Deus e aos Verdadeiros Pais e tornando-nos uma família central que representa 
o cosmos.” 
 
3. Aperfeiçoar as Quatro Grandes Realidades do Coração, as Três Grandes Realezas e o 

Reino da Família Real 
 
O terceiro item do Juramento da Família é, “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk 
centrada no Amor Verdadeiro, jura realizar perfeitamente as Quatro Grandes Realidades do 
Coração, as Três Grandes Realezas e o Reino da Família Real.” 
 
As Quatro Grandes Realidades do Coração e as Três Grandes Realezas teriam sido realizadas se 
Adão e Eva não tivessem caído. Se não fosse a Queda, eles teriam realizado isso, e se tornado a 
família real de Deus. Esse item do Juramento da Família se refere a restaurar as pessoas decaídas 
e trazê-las para a família real. As famílias que receberam a Bênção do Matrimônio precisam 
cumprir esta missão. 
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O amor conjugal deve acontecer onde as Quatro Grandes Realidades do Coração e as Três 
Grandes Realezas são alcançadas. Para um homem e uma mulher receberem amor um do outro, 
eles precisam se colocar nessa posição. Caso contrário, eles não amarão um ao outro. Contudo, 
estas realidades e realezas não podem ser realizadas sem amor. Esse é o motivo pelo qual o 
homem absolutamente precisa da mulher, e vice-versa. 
 
As famílias abençoadas devem se esforçar todos os dias para atingir essa meta. Entretanto, isto 
não pode ser cumprido somente com uma fé teórica onde você pensa que deve ser capaz de 
cumprir sua meta simplesmente porque Deus o faz de certa maneira. Esta é uma questão prática, 
e está estabelecida exatamente diante de seus olhos. 
 
4. O ideal de Deus é a criação de uma família universal englobando céu e terra 
  
O quarto item do Juramento da Família é “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, 
centrada no Amor Verdadeiro, jura realizar perfeitamente o mundo de liberdade, paz, unidade e 
felicidade, através da criação de uma grande família de Deus.” 
 
O ideal de Deus é que o mundo se torne uma única família, ou um lar, sob Deus. Se aqueles que 
realizaram as Quatro Grandes Realidades do Coração e as Três Grandes Realezas recitam o 
Juramento da Família, deve haver somente uma única família sob Deus ao invés de duas 
famílias, ou mais. Ao construir a família universal englobando céu e terra – o ideal de criação de 
Deus – devemos estabelecer essa única família sob Deus. 
 
Para dar um exemplo utilizando o ar, quando há a ausência de ar em um sistema de baixa 
pressão, o ar de um sistema de alta pressão entra e enche o sistema de baixa pressão. De forma 
semelhante, a água em um lugar mais elevado descerá automaticamente para encher um lugar 
mais baixo. Equilíbrio é o ideal. 
 
No mundo de hoje, há nações avançadas e nações subdesenvolvidas. Nas nações avançadas, o 
povo tem bastante, e acabam descartando as coisas excedentes, enquanto o povo das nações 
subdesenvolvido carece de muitas coisas, especialmente alimento. Alguns até morrem de fome. 
Vinte milhões de pessoas morrem de fome a cada ano. Vocês acham que essa é a vontade de 
Deus? O que as nações avançadas estão fazendo é oprimir o sistema natural do universo de 
interação. Se isto continuar, as nações avançadas serão incapazes de evitar a punição divina. O 
Céu não deixará que isso passe despercebido. Sinais do julgamento já estão aparecendo em 
vários lugares. Um desses sinais é o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, e outro, é 
o abuso de drogas e álcool. Tanto o sexo livre como a homossexualidade são as loucuras do nível 
mais baixo da raça humana. Deus detesta a maioria desses comportamentos; Satanás, por outro 
lado, exalta a maioria desses comportamentos. 
 
Eu, o Rev. Moon, estou conduzindo um movimento para salvar as dezenas de milhares de 
pessoas que estão morrendo de fome e desnutrição a cada dia nas nações subdesenvolvidas, 
mesmo se isso significar ter que fazer pessoas passarem fome nos paraísos consumistas das 
nações avançadas tais como os Estados Unidos. A despeito da desordem na raça humana, o 
mundo natural está constantemente tentando manter o equilíbrio.  
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Quando juramos “edificar a família universal englobando céu e terra, a qual é o ideal de criação 
de Deus, e aperfeiçoar o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade” a palavra “liberdade” 
aqui não significa somente a liberdade de um indivíduo, mas a liberdade, paz, unidade e 
felicidade de todas as pessoas deste mundo como uma única família sob Deus. Isto se refere a um 
mundo cujas pessoas estão vivendo em felicidade. Esse é o motivo pelo qual devemos 
desenvolver movimentos em todas as vilas, municípios e cidades por todo o mundo. Em qualquer 
lugar que houver riqueza, precisamos estabelecer estruturas através das quais essa riqueza pode 
ser compartilhada. 
 
Senhoras e senhores, um mundo de uma única família universal, é um mundo preenchido com 
famílias que receberam a Bênção do Matrimônio. Quando vocês forem para o mundo espiritual, 
encontrarão pessoas de todas as partes do mundo vivendo juntas. Todas as cinco cores da raça 
humana estarão juntas lá. 
 
A questão é, quem entre essas pessoas está verdadeiramente preparada com uma família ideal 
que pode unir o passado, o presente e o futuro? Tal pessoa se tornará um líder central no mundo 
espiritual.  
 
Esse é o motivo pelo qual devemos treinar para isto enquanto estamos aqui na terra. Devemos 
receber esse treinamento na base da unidade de mente e corpo.  
 
Há muitas pessoas nesse mundo que traem suas consciências e agem de acordo com os desejos 
de seus corpos. Elas acumulam dinheiro, cometem fraudes, elaboram esquemas, difamam os 
outros. Contudo, o dinheiro acumulado desse jeito certamente se voltará contra elas na forma de 
uma vara de julgamento. 
 
É o mesmo no mundo espiritual. Não importa quão instruída uma pessoa possa ser, se ela utiliza 
o conhecimento que adquiriu para seu próprio benefício ao invés de fazê-lo para o bem maior, 
esse conhecimento se voltará e a golpeará. Essa pessoa será lançada no inferno. Devemos viver 
para o benefício do mundo centrando no ideal de uma única família global, o ideal de Deus. 
Contudo, se ignorarmos o mundo e vivermos apenas para nosso próprio benefício, o mundo nos 
julgará. 
 
Eu não pedi para vocês recitarem o Juramento da Família centrando na minha família. Vocês 
devem jurar centrando em suas próprias famílias. Todos são iguais. Eu, o Rev. Moon, jurei 
representar minha família, mas em benefício de todas as famílias. Esse é o motivo pelo qual 
dizemos: “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, centrada no Amor Verdadeiro, jura 
realizar perfeitamente o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade, através da criação de 
Deus.” 
 
5. Estagnação conduz para a morte 
 
O quinto item do Juramento da Família é “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, 
centrada no Amor Verdadeiro, jura lutar diariamente, por um maior desenvolvimento da unidade 
entre o mundo espiritual e o mundo físico como sujeito e objeto.” 
 



 8

Devemos primeiramente pensar sobre o mundo espiritual. Ele está na posição do parceiro sujeito 
e o mundo físico é o parceiro objeto. Vocês acham que há mais pessoas vivendo no mundo 
espiritual ou na terra? A população do mundo espiritual é, de longe, muito maior que a 
população da terra. 
 
O mundo espiritual é o parceiro sujeito, yang, e o físico é o parceiro objeto, yin. Da mesma 
maneira, a mente está na posição do parceiro sujeito e yang em relação ao corpo, o qual está na 
posição de parceiro objeto, yin. O corpo representa o mundo físico e a mente, o mundo espiritual. 
 
Se agirmos de tal forma que não reconhecemos a mente e o mundo da mente como o parceiro 
sujeito, estamos destinados a ir para o inferno. Se vivemos de tal maneira que nossos corpos 
conduzem nossas mentes, devemos então, viver para que nossa mente conduza nosso corpo e o 
subjugue. Eu estou dizendo que esse tempo chegou.  
 
Em nossa vida diária, devemos ter a consciência de que o mundo espiritual é o parceiro sujeito.  
 
A menos que alcancemos a perfeição na terra – o parceiro objeto – não seremos capazes de 
estabelecer a base para a perfeição quando passarmos para o mundo espiritual. Há uma relação 
direta entre os dois mundos. Somente quando o mundo espiritual está ligado a nós todos os dias, 
todos os anos, por toda nossa vida, ele se torna nossa segunda esfera de atividade e lugar de 
habitação, quando formos para lá. 
 
Em outras palavras, “a unificação do mundo espiritual e o mundo físico como sujeito e objeto” 
significa que os dois mundos devem se mover constantemente na direção da unidade. Esforçar-se 
todos os dias para avançar esta unificação significa desenvolvimento e progresso. Estamos 
destinados a fazer isso rapidamente. Não devemos parar. Se paramos, já estamos caindo na 
direção do inferno e da morte. 
 
Estagnação conduz ao inferno enquanto seguir em frente conduz ao desenvolvimento. Dormir 
longas horas e ser preguiçoso, glutão e auto-indulgente é inaceitável em relação à providência de 
Deus. Devemos nos manter ocupados. A vida é curta. Corram sem descanso, tal como eu. Corra 
mesmo sem dormir. Somente então vocês podem estar conectados ao mundo que esperam. Como 
vocês podem estar conectados a um mundo que nem pensa a respeito? É assim que a unidade é 
realizada. Devemos pensar em ambos, o mundo espiritual e o mundo físico como parceiros. 
 
6. Tornem-se uma família que move a fortuna celeste 

 
O sexto item do Juramento da Família é “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, 
centrada no Amor Verdadeiro, jura tornar-se uma família ideal que multiplica as bênçãos de 
Deus para nosso próximo, sendo a família que representa Deus e os Verdadeiros Pais e que pode 
mobilizar a fortuna celeste.” 
 
“Nossa família jura... representar Deus e os Verdadeiros Pais...” Vocês são famílias que 
incorporam Deus e os Verdadeiros Pais. As famílias que incorporam Deus e os Verdadeiros Pais 
são as famílias que mobilizam a fortuna celeste.  
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Quando dizemos que juramos “nos tornar uma família que multiplica as bênçãos de Deus para 
nosso próximo... e que mobiliza a fortuna celeste,” não estamos dizendo que queremos ser 
abençoados por Deus e desfrutar uma vida boa apenas para nós mesmos. Estamos dizendo que 
todos definitivamente nos tornaremos parte da família real e que todos devemos ser cidadãos do 
Reino de Deus do Cheon Il Guk. 
 
Estamos fazendo um compromisso para nos tornar um canal da Bênção de Deus, compartilhando 
Sua Bênção igualmente com todas as pessoas do mundo. A família de Deus e dos Verdadeiros 
Pais é uma única família. Há apenas um tipo de Verdadeiros Pais. Entretanto, sendo que há 
muitas famílias abençoadas por todo mundo, Deus quer que todas elas se tornem canais que 
compartilham as bênçãos de Deus e dos Verdadeiros Pais com os outros. Vocês devem se 
esforçar para se tornar tal família. Isso significa que vocês estão tentando capacitar todos a 
receberem muitas bênçãos. 
 
7. Aperfeiçoar o mundo baseado na cultura do coração, o qual está enraizado na linhagem 

original 

 
O sétimo item é “Nossa família, como soberana de Cheon Il Guk, centrada no Amor Verdadeiro, 
jura realizar perfeitamente, através da vivência para servir os outros, o mundo da cultura do 
coração, que está conectado com a linhagem de sangue original.” 
 
Em nosso caminho de fé, o ponto mais importante é não manchar a linhagem original. Isso 
significa que seus descendentes não devem manchar a sua linhagem da mesma forma como 
fizeram Adão e Eva quando eles caíram. O mundo do coração de Deus, o mundo no céu, o 
mundo na terra, e o mundo do coração dos Verdadeiros Pais são todos um único mundo. Esse é o 
motivo pelo qual dizemos que nossa família jura “realizar perfeitamente o mundo da cultura do 
coração...” Este é nosso ideal. Não deve haver duas culturas, é apenas uma única. As culturas do 
mundo decaído são complexas e variadas. Sem estabelecer o mundo baseado na cultura do 
coração, não há como nos conectarmos ao céu em todos os níveis, do indivíduo até a família, 
tribo, povo, nação, mundo, e mundo espiritual. 
 
Sem esse coração, o indivíduo, a família e a tribo não podem estar conectados. Sem um mundo 
baseado na cultura do coração, não há como criarmos conexões desde o indivíduo até o cosmos. 
Assim, o mundo tem se movido para cima e para baixo em ziguezague, e esse é o motivo pelo 
qual não tem sido capaz de chegar ao destino final, mesmo após muitos milhares de anos. 
Contudo, no mundo baseado na cultura do coração, podemos alcançar esse destino rapidamente. 
Isto é possível somente através do amor verdadeiro. 
 
8. Aperfeiçoar a realidade da libertação e completa liberdade no Reino de Deus na terra e 

no céu 
 
O oitavo item é “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, centrada no Amor Verdadeiro, 
jura realizar perfeitamente a esfera da libertação interna e externa do Reino de Deus na Terra e 
no Céu, através da Era do Completo Testamento, com fé absoluta, amor absoluto e obediência 
absoluta, pelo ideal da unidade em amor entre Deus e o homem.” 
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Em sua família, vocês devem trazer a família real à existência se tornando um casal onde cada 
um de vocês está unido em mente e corpo. Vocês devem saber que este é o ideal de Deus para a 
criação, o cumprimento da Era do Completo Testamento. A família onde o homem e a mulher 
estão unidos em amor verdadeiro é o início da realeza. Originalmente, a família de Adão deveria 
ser a família real. A partir daí, o rei da tribo, o rei do povo e o rei da nação emergiria. Então este 
reino teria continuado automaticamente até o eterno mundo espiritual. A partir da terra, ele teria 
sido conectado eternamente a esse reino. 
 
 As palavras “Era do Completo Testamento” se referem ao nosso avanço a uma nova era. É o 
tempo quando o mundo será unido, criando um mundo pacífico que começa com a família e 
progride para a tribo, povo, nação mundo e até para todo o céu e terra.  
 
Isso representa o todo; isso não está confinado à unidade familiar. Fomos capazes de entrar na 
Era do Completo Testamento somente depois de ultrapassarmos o nível do mundo e depois ir 
além do todo. Através da nova família que aperfeiçoa as Quatro Grandes Realidades do Coração 
e as Três Grandes Realezas, podemos ir além da realidade do mundo, e atingir o modelo 
requerido para a Era do Completo Testamento. Quando isso acontece, o mundo se tornará um 
único mundo unificado – o ideal do reino celeste de paz. 
 
Senhoras e senhores! Fé Absoluta, amor absoluto e obediência absoluta! Estes constituem o ideal 
de criação de Deus. Deus começou a criar todas as coisas baseado na fé absoluta. Ele iniciou Sua 
Criação para o benefício de Seus parceiros objeto de amor absoluto. Obediência Absoluta 
significa que não há nenhuma consciência do “eu.” É um estado de zero absoluto – completo 
nada.  
 
Quando Deus esvazia a Si Mesmo e retorna ao nada, um movimento circular natural e recíproco 
tem início. Porque você dá todas as coisas e não tem mais nada para dar, tudo retornará de volta 
para você. Essa é a origem da interação no universo e o princípio que tudo retorna de volta 
depois que você investe completamente. 
 
Por essa razão, você não deve insistir em sua própria maneira. Se o fizer, você pertencerá ao 
demônio. Você não deve deixar Satanás utilizar qualquer coisa que venha através de seus cinco 
sentidos físicos. Faça com que seus olhos, nariz, boca, pés e mãos sejam utilizados como se 
fossem de Deus.  
 
E tente viver sua vida baseada neste padrão de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta! 
Deus sempre tem compaixão e ajuda essas pessoas. Quando esquecer de si mesmo, Deus poderá 
estar com você. 
 
Senhoras e senhores: Deus os criou como Seus parceiros absolutos de amor, investindo 
totalmente a Si mesmo. Ele os criou porque precisava de vocês como Seus genuínos parceiros 
objeto de amor. Sem ter uma forma substancial, tanto no mundo físico como no mundo 
espiritual, Deus era incapaz de se relacionar com Seus filhos. Esse é o motivo pelo qual Ele teve 
que adquirir uma forma física. Essa forma é a forma dos Verdadeiros Pais aperfeiçoados. 
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Deus queria parceiros objeto de amor na terra que Ele pudesse amar. Esse é o motivo pelo qual 
Ele começou Sua Criação. Deus criou a nós, seres humanos, como Seus absolutos parceiros 
objetos de amor, e nos garantiu a capacidade para a reprodução, para que pudéssemos viver pela 
eternidade através de nossos descendentes. Esta é a essência da Criação de Deus. 
 
O Propósito de criação é Deus e os seres humanos unidos em amor 
 
Deus é a raiz do amor, a raiz da vida, a raiz da linhagem e a raiz do Reino do Céu na terra e o 
Reino do Céu no céu. Se Adão e Eva não tivessem caído, Deus teria entrado em seus corações 
quando eles se casassem, e realizado uma unidade de amor com eles. Deus teria se tornado os 
Verdadeiros Pais verticais, e Adão e Eva teriam se tornado os Verdadeiros Pais horizontais. 
Teríamos nascido com a carne e o sangue destes dois tipos de pais. Nossa mente teria se tornado 
o ser vertical e nosso corpo o ser horizontal, e teríamos conduzido vidas baseadas em um único 
coração, um único corpo, uma única perspectiva e uma única harmonia. 
 
Dessa forma, devemos aperfeiçoar a unidade de nossa mente e nosso corpo alcançando unidade 
com Deus em amor, e assim, nos tornarmos Seus filhos e filhas. Uma vez que estamos em um 
relacionamento pai e filho, nos tornamos os príncipes e princesas de Deus. Podemos desfrutar 
um relacionamento pai e filho com Deus, e herdar todas as coisas a partir Dele. Quando nós, 
como Seus filhos, nos tornarmos esposos e esposas, e nos unimos totalmente baseados no amor 
verdadeiro, nos tornamos uma família que vive em atendimento a Deus. Essa família se torna 
uma base para a paz e para o ideal. Quando um homem e uma mulher, cada um sendo uma 
metade, se unem, eles formam a base através da qual cumprem o amor ideal de Deus como Seus 
parceiros. 
 
Em outras palavras, através da perfeição dos seres humanos como seres de valor infinito através 
do amor verdadeiro, Deus também aperfeiçoa o amor verdadeiro, e completa o mundo do ideal 
de criação onde Seu amor eterno e ideal habitam. 
 
No relacionamento entre Deus e a família de Adão, Deus deveria ser a primeira geração, Adão 
seria a segunda geração, e os filhos de Adão seriam a terceira geração. Deus estaria na posição 
de avô, Adão na posição de pai, e os filhos na posição de filhos e filhas. Dessa forma, quando as 
três gerações estão firmemente asseguradas em suas famílias, os avôs se colocam na posição de 
Deus em Seu reinado. 
 
Eles também estão nas posições de rei e rainha do mundo físico original e mundo espiritual 
original. Os pais se colocam na posição do rei e rainha centrais representando o atual Reino do 
Céu na terra. Os filhos, que representam o futuro, estão na posição de príncipes e princesas que 
herdam o Reino do Céu na terra e no céu. Dessa maneira, a família e o clã de Adão deviam viver 
como o clã real, tendo Deus como seu centro. Após suas vidas na terra, seus membros deviam ir 
para o céu e viver no mundo eterno. Esse é o propósito que estávamos destinados a cumprir.  
 
O céu é onde as pessoas vão depois de viver juntas na terra atendendo seus avôs que representam 
o céu, como se eles fossem Deus, e atendendo seus pais como os reis e rainhas do mundo atual, e 
amando seus filhos como os futuros príncipes e princesas. O céu é o único lugar onde os desejos, 
esperanças e felicidade das pessoas são cumpridos.  
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O oitavo item do Juramento da Família demonstra a maneira para vivermos no Reino do Céu na 
terra. Este é um caminho que é possível somente através de uma vida de fé absoluta, amor 
absoluto e obediência absoluta. No momento da criação, Deus investiu totalmente a Si mesmo 
com fé absoluta e amor absoluto baseado no padrão da obediência absoluta.    
 
A Consciência representa os três grandes parceiros sujeito 
 
Senhoras e senhores: a consciência vem primeiro e precede seus pais, seus professores e até 
mesmo Deus. Muitas pessoas não compreendem seu valor porque o corpo vem dominando a 
consciência. É assim que as coisas são nesse mundo decaído e hedonista – um mundo no qual 
muitos se concentram no prazer físico na diversão. Se dependemos somente do dinheiro, 
estaremos perdidos. Seremos carregados por relacionamentos irresponsáveis de amor que nos 
conduzirão para a ruína. 
 
Perdemos o amor verdadeiro que seria criado a partir da unidade de Deus e dos seres humanos 
em fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. As primeiras pessoas estavam destinadas a 
se tornarem perfeitas sem conhecer nada sobre a Queda. Elas deviam criar uma realidade de 
unidade com Deus. Mas tudo foi perdido. 
 
Esse é o motivo pelo qual devemos estabelecer a realidade da unidade de céu e terra. Devemos 
dissolver toda a tristeza que causamos a Deus por não termos feito isso. Sem liberar essa dor e 
sofrimento, não pode haver nenhuma liberação para Deus ou para os seres humanos. 
 
Interna e externamente, eu resolvi tudo isso. Esse é o motivo pelo qual chamo isto de perfeição 
da restauração. Esta é a conclusão da restauração. Isso é o que estou proclamando agora. É 
porque isto deve ser trazido a uma conclusão da forma correta. 
 
A Tradição do Céu é a Constituição de sua família 

 
Amados membros da família abençoada! A questão agora é como vocês protegerão a linhagem 
pura e verdadeira que receberam de Deus. A Queda ocorreu no Jardim do Éden, embora este 
fosse um lugar imaculado. Seguramente não será fácil proteger a linhagem pura neste mundo mal 
e corrupto de pecado. Assim, as pessoas nascidas nesse mundo pecaminoso, não importa quanto 
elas sofram, devem assumir responsabilidade para que os filhos das gerações futuras recebam e 
mantenham a Bênção do Matrimônio. É responsabilidade deles, criar um ambiente puro e 
imaculado que nunca será corrompido novamente. 
 
Consequentemente, suas famílias não devem ser famílias seculares imersas em velhos hábitos. 
Qual é a melhor maneira de viver pelo futuro? É educar corretamente seus descendentes. 
Também é essencial viver uma vida exemplar para o benefício de seus descendentes. A despeito 
das dificuldades durante o curso no deserto, o povo de Israel superou as sete tribos de Canaã. Da 
mesma forma, vocês também devem obter vitória em suas próprias batalhas, não importa quais 
dificuldades tenham que suportar. Os pais devem plantar a maneira do Céu, mesmo se morrerem 
fazendo isso. Se vocês vivem pela vontade do Céu e dos Verdadeiros Pais, seus filhos serão 
abençoados com fortuna celeste e naturalmente herdarão a tradição celeste. 
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O povo de Israel entrou na terra de Canaã, mas depois pereceram. Por quê? É porque eles 
certamente sucumbiram ao ambiente existente e adotaram os hábitos e costumes que 
prevaleciam. Os israelitas foram tentados pelo estilo de vida extravagante dos cananeus que 
comiam melhor e desfrutavam uma vida melhor do que a deles. Os israelitas acabaram desejando 
poder e começaram a substituir suas prioridades com riqueza e conhecimento. Eles até mesmo 
começaram a se casar com os gentis – contanto que eles fossem de famílias ricas. Dessa maneira, 
eles traíram o espírito da nação escolhida e acabaram perdendo a tradição celeste. 
 
As lições que aprendemos a partir do Juramento da Família vêm dos princípios universais e 
cósmicos, e não de qualquer forma de individualismo. Não devemos tentar evitar as várias 
dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. Devemos corajosamente romper todas as 
circunstâncias e obter a vitória! Para fazer isso, nossas famílias devem estar armadas com a 
tradição do Juramento da Família. 
 
Entretanto, essa não é uma tarefa apenas para suas famílias, ou para uma única geração. Vocês 
devem estabelecer firme e solidamente a tradição celeste por ao menos três gerações. Vocês têm 
a missão de estabelecer uma linhagem que assegure a tradição do povo escolhido de geração em 
geração. 
 
Vocês devem expandir sua base de amor verdadeiro e unir os corações de todas as pessoas. 
Acendam uma vela, ofereçam incenso e orem para se tornarem famílias que possam unir os 
corações de todas as pessoas. Vivam e morram para criar um laço de amor verdadeiro com todas 
as pessoas e com céu e terra. Se você viver desta forma, Deus protegerá suas famílias através de 
todas as provações e tribulações. É o desejo de Deus plantar Suas sementes de amor em tais 
famílias. 
 
Senhoras e senhores: vocês todos devem estabelecer a tradição vitoriosa de uma família 
verdadeira e boa baseada no Juramento da Família. A vida que vocês conduzem nesta era 
revolucionária após a vinda do céu deve ser de um vencedor. A luz brilhante da era da Orla do 
Pacífico está iluminando seu caminho. Deus, a fonte de vida verdadeira, amor verdadeiro e 
linhagem verdadeira, está com vocês na terra natal da península coreana e por todo o mundo. Os 
Verdadeiros Pais, a quem Deus deu a Benção de valor eterno, também estão orientando a todos 
vocês em seu caminho. Estejam seguros de que não há nada que vocês não possam cumprir no 
caminho à frente! 
 
Que as bênçãos de Deus possam estar com vocês e suas famílias pela eternidade! 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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O PRINCÍPIO DOS TRÊS GRANDES PARCEIROS SUJEITOS A 
PARTIR DO PONTO DE VISTA DA PROVIDÊNCIA DE DEUS 

 
Mensagem da Paz nº 15 

 
Este é o discurso do fundador na Grande Cerimônia de Abertura WCSF (Festival Mundial de 

Cultura e Esportes) 2007, que ocorreu no Ginásio Yu Gwan Soon em Cheonan, Coreia, no dia 4 

de julho de 2007. 

 
Distintos convidados do país e do exterior, atletas participantes no torneio de esportes inter-
religiosos: 
 
Eu agradeço a vocês do fundo do meu coração por tomarem parte no Festival Mundial de Cultura 
e Esportes, que está crescendo em estatura como um genuíno festival pela paz para toda a 
humanidade. 
 
Este ano estamos celebrando o décimo segundo WCSF, sob o tema “O Advento da Era que 
Inicia uma Nova Civilização Universal de Paz.” O festival apresenta um modelo de harmonia e 
paz para reunir os seis e meio bilhões de pessoas do mundo como uma única família sob Deus. 
 
A Humanidade nos Últimos Dias 
 
Senhoras e senhores, por favor, olhem para o mundo atual. Podemos encontrar alguém entre os 
atuais líderes do mundo que esteja genuinamente preocupado com o futuro da humanidade e que 
esteja fazendo os sacrifícios necessários para trazer harmonia e paz para a humanidade em um 
nível inter-religioso e internacional?  
 
Os seres humanos são como crianças que perderam seus pais, como jovens mal orientados que 
não reconhecem seu mestre, como ovelhas que perderam seu pastor. Os seres humanos se 
tornaram cegos espiritualmente, incapazes até mesmo de ver um centímetro adiante deles. 
 
Existem agora cerca de duzentas nações no mundo. Contudo, não há muitas destas nações que 
estão envolvidas em conflitos ferozes, diretamente ou indiretamente? Todas elas não estão 
empenhadas em perseguir seus próprios interesses? Mesmo a Organização das Nações Unidas, 
fundada com o nobre ideal de proteger o bem-estar e a paz da humanidade, alcançou seus limites. 
Olhando atônita sem uma solução para as crises globais da guerra, fome e doença, a ONU não se 
tornou uma organização que existe mais em nome do que em substância? 
 
Pensando em nós mesmos como “senhores da criação,” nós seres humanos forjamos nossa 
própria história. Embora a humanidade tem visto massacres terríveis, e sofrido desastres naturais, 
a raça humana sobreviveu e continua a se multiplicar até este dia, buscando um mundo brilhante 
e feliz—embora apenas com um vago conceito do que isso possa ser. Porque é que a raça 
humana ainda é incapaz de fugir da lama do pecado e da doença? 
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O Princípio dos Três Grandes Parceiros Sujeitos 
 
Senhoras e senhores, na ocasião da cerimônia de abertura do Palácio da Paz e coroação do Rei e 
Rainha da Paz em 13 de junho de 2006, eu proclamei as tarefas e missão básicas—baseado na 
forma celeste—que todos os cidadãos do Reino de Deus, o Cheon Il Guk, devem compreender e 
cumprir. Eu fiz isso a fim de cumprir o chamado de Deus para que eu traga a humanidade para 
viver como uma única família global em um reino sagrado de paz sob Deus, superando a trágica 
realidade que a humanidade está enfrentando. Hoje, eu gostaria de falar a vocês sobre o tema “O 
Princípio dos Três Grandes Parceiros Sujeitos a partir do Ponto de Vista da Providência de 
Deus.” Esta mensagem é uma bênção do Céu que serve como um importante ensinamento na 
orientação do futuro da humanidade. Por favor, abra seu coração e ouça estas palavras para que 
você esteja pronto para sua vida eterna. 
 
Senhoras e senhores, é importante saber que Deus dotou os seres humanos com o Princípio dos 
Três Grandes Parceiros Sujeitos na Criação. 
 
O primeiro grande parceiro sujeito que você está destinado a se tornar é um verdadeiro pai. Deus 
nos criou como Seus filhos. Deveríamos nos tornar verdadeiros filhos aperfeiçoando nosso 
caráter individual após seguir através de um período autônomo de crescimento espiritual baseado 
nos princípios que Deus estabeleceu. Então deveríamos nos tornar verdadeiros casais, ter nossos 
próprios filhos e atingir a posição de verdadeiros pais. Desta forma, deveríamos nos aperfeiçoar 
praticando e encarnando o amor verdadeiro que Deus nos concedeu quando Ele nos criou.  
 
Entretanto, na realidade os valores morais em nosso mundo atual estão deteriorando 
rapidamente. As leis morais que governam o relacionamento entre pais e filhos têm sido 
rejeitadas. Fidelidade entre casais está sendo descartada como uma idéia antiquada de gerações 
anteriores, e o amor fraternal entre irmãos se tornou raro e foi enterrado no pântano do 
individualismo autocentrado. Por estas razões, a coisa mais importante a fazer é estabelecer 
famílias verdadeiras baseadas no amor verdadeiro. Isto significa que devemos edificar famílias 
nas quais três gerações vivam juntas em amor verdadeiro com verdadeiros pais no centro.  
 
O segundo grande parceiro sujeito que você deve se tornar é um verdadeiro mestre. Embora o 
mundo esteja cheio de más influências, de uma forma ou de outra, uma pessoa entra em 
relacionamentos na vida onde ela está em uma posição de ensinar ou em uma posição de 
aprender. Nossos primeiros mestres são nossos pais.  
 
Eles devem ser nossos primeiros e maiores mestres. Como verdadeiros mestres, a 
responsabilidade primária dos pais é educar filhos verdadeiros. 
 
Filhos que são educados por verdadeiros pais através de uma verdadeira e boa educação familiar 
facilmente progridem em sua educação escolar. Este é o próximo estágio. A escola fornece uma 
educação institucionalizada, mas mesmo dentro desse contexto, os mestres têm a 
responsabilidade—com o coração de verdadeiros pais—de orientá-los e educá-los para se 
tornarem verdadeiros filhos. Com isto eu quero dizer que a educação horizontal acadêmica deve 
ser conduzida no fundamento da educação vertical do caráter. Portanto, um mestre deve 
primeiramente possuir o coração de um verdadeiro pai. 
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O terceiro parceiro sujeito que você deve se tornar é um verdadeiro soberano. Deus criou o 
universo e é o verdadeiro soberano e senhor de toda a criação. A criação de Deus é o fruto de 
Seu completo investimento, conduzido baseado em fé absoluta, amor absoluto e obediência 
absoluta.  
 
A partir deste exemplo, podemos obter a sabedoria que nos capacita a nos tornarmos um 
verdadeiro soberano. O segredo é investir amor verdadeiro na base desse padrão absoluto. O pré-
requisito para se tornar um verdadeiro soberano é possuir o coração de um verdadeiro pai. 
 
O relacionamento orgânico dentro do Princípio dos Três Grandes Parceiros Sujeitos 
 
O Princípio dos Três Grandes Parceiros Sujeitos expressa um relacionamento orgânico que é 
mútuo, absoluto e indivisível. Isto é porque um verdadeiro pai, verdadeiro mestre ou verdadeiro 
soberano pode se colocar na posição de um parceiro sujeito ou de um parceiro objeto em relação 
aos outros dois. Em outras palavras, uma vez que você atinge a posição de um verdadeiro pai, as 
posições de um verdadeiro mestre e verdadeiro soberano emergem. Uma vez que você alcança a 
posição de um verdadeiro mestre, as posições de verdadeiro pai e verdadeiro soberano estão 
incluídas. Quando você atinge a posição de um verdadeiro soberano, imediatamente você se 
tornará um verdadeiro pai e verdadeiro mestre também. 
 
Desde o início, os seres humanos nasceram para herdar e encarnar completamente o Princípio de 
Deus dos Três Grandes Parceiros Sujeitos. Para se tornar uma pessoa de caráter, aperfeiçoando o 
Princípio dos Três Grandes Parceiros Sujeitos, devemos nos tornar como o próprio Deus. 
Devemos ter um coração que é como o de Deus e amar as outras pessoas e toda a criação na base 
de Seu padrão absoluto, tal como Ele faz. Em outras palavras, devemos atingir um estado de 
unidade amorosa com Deus, para que possamos amar a criação. Nesse ponto, o verdadeiro pai, o 
verdadeiro mestre e o verdadeiro soberano convergem. 
 
O mundo funciona através da harmonia de vários sistemas e relacionamentos. Neste mundo 
complexo e variado, o princípio de se tornar um verdadeiro soberano naturalmente se aplica aos 
relacionamentos entre as pessoas; mas ele também se aplica ao relacionamento entre os seres 
humanos e a criação. A questão é que tipo de pessoa pode ser chamada de verdadeiro soberano. 
Alguém que vive pelos outros, cuidando e se sacrificando para servir os outros—em outras 
palavras, uma pessoa que pratica amor verdadeiro na vida cotidiana—pode ser chamada de 
verdadeiro soberano. Somente alguém que cuida de todas as coisas na criação com amor 
verdadeiro, protegendo-as e nutrindo-as, pode se tornar um verdadeiro soberano de toda a 
criação. 
 
À luz disto, não é sua posição ou status que torna você um verdadeiro soberano. Isto é 
determinado por seu caráter e capacidade para amar. O presidente de uma empresa que ama e 
cuida de todos os seus empregados com um coração paternal é o verdadeiro soberano dessa 
empresa.  
 
Somente o presidente da nação que ama seus cidadãos como um pai que cuidadosamente cria 
seus filhos, e que compartilha as tristezas e alegrias da vida com eles, pode se tornar o verdadeiro 
soberano dessa nação. 
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Nossa consciência como um verdadeiro pai, verdadeiro mestre e verdadeiro soberano 
 
Senhoras e senhores, a criação de Deus é verdadeiramente misteriosa e profunda. Deus nos criou 
como Seus filhos e como os senhores da criação. Para este fim, Ele concedeu a cada um de nós o 
maior e mais elevado dom—uma consciência. Este dom especial de uma consciência é 
concedido a nós como uma bússola para nos orientar através da vida neste mundo terreno. 
Podemos dizer que nosso período de vida pode ser de cem anos. Independentemente de quem 
somos, desde o momento de nosso nascimento até o momento que morremos, não podemos fugir 
da influência de nossa consciência. 
 
A função mais elevada da consciência é seu papel como nosso verdadeiro pai, verdadeiro mestre 
e verdadeiro soberano. Em outras palavras, nossa consciência age como um verdadeiro pai, 
verdadeiro mestre e verdadeiro soberano no lugar de Deus, orientando nossas vidas e nos 
educando desde o momento que nascemos. Nossa consciência funciona como um guia, vigiando 
cada uma de nossas ações e cada um de nossos movimentos. Ela está ciente sobre cada uma de 
nossas palavras, pensamentos e ações mesmo antes de nossos pais, nossos mestres ou mesmo 
Deus. Deus infundiu na consciência a função fundamental de orientar e supervisionar nossas 
vidas. 
 
Contudo, a consciência, que deve ser clara como cristal, tem sido obscurecida devido a Queda e 
agora é incapaz de manifestar plenamente sua função original em meio a toda forma de pecado e 
doença espiritual. Esse é o motivo pelo qual vocês devem se tornar pessoas que podem ouvir a 
voz de sua consciência, e gritar para serem liberados algum dia mais cedo e receber a liberdade 
mais interna deste mundo mal que está sob o domínio de Satanás. 
 
Entretanto, não há nenhuma forma para as pessoas decaídas restaurarem a função original da 
consciência através de seu próprio poder. Isto é porque elas não estabeleceram um 
relacionamento vertical direto com Deus. Os seis e meio bilhões de pessoas do mundo atual estão 
todas traçando apenas uma tangente, onde cada uma está vivendo sob uma ilusão de ser genuína 
e a melhor em sua área. Entretanto, ninguém será capaz de encontrar o caminho para a salvação 
até que alguém alcance o padrão absoluto de um relacionamento direto em um ângulo de noventa 
graus com Deus. 
 
Amados líderes de todas as partes do mundo, existe uma única pessoa, a primeira e 
provavelmente a última a ocupar essa posição na história, que ostenta as chaves para livrar a 
humanidade da escravidão de Satanás e para conduzi-la para o céu. Essa pessoa é essa que se 
coloca diante de vocês hoje.  
 
Eu nunca desejei nem procurei esta posição, mas fui ungido por Deus e colocado na posição do 
Salvador, Messias, o retorno do Senhor e os Verdadeiros Pais da humanidade. Esta é uma 
posição que está absolutamente livre da influência da realidade de Satanás. É verdade que eu, o 
Reverendo Moon, que tem sido encarregado por Deus com a prática e demonstração em primeira 
mão, de uma vida baseada na verdade e na submissão à consciência. O caminho de um 
verdadeiro pai, verdadeiro mestre e verdadeiro soberano que estou trilhando permitirá que as 
pessoas do mundo, que estão seguindo seis e meio bilhões de caminhos separados, sejam 
reconectadas a Deus em um ângulo de noventa graus. 
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Os absolutos bons espíritos no mundo espiritual, que contam com mais de 300 bilhões, estão 
testificando em uníssono sobre este fato. Os fundadores das grandes religiões, principalmente 
Jesus, como também grandes filósofos e pensadores, e mesmo alguns líderes comunistas, estão 
derramando lágrimas de gratidão por esta verdade surpreendente. 
 
O valor da bênção do matrimônio intercultural 
 
Senhoras e senhores, até mesmo as pessoas no mundo espiritual não têm outra forma de serem 
salvas sem receberem a graça da Bênção dos Verdadeiros Pais. 
 
O tempo chegou para a humanidade cumprir o decreto celeste de criar uma única família sob 
Deus através da Bênção internacional e intercultural. Como os Verdadeiros Pais, meus 
ensinamentos são para vocês receberem agora. Que forma há para criarmos o Reino do Céu na 
terra e no céu além de nos tornarmos uma única família sob Deus? Que outra forma existe para 
criarmos o mundo ideal que Deus vislumbrava no tempo da Criação, o mundo no qual todas as 
pessoas estão unidas além das barreiras de raça, cultura, religião e nação, e onde não exista 
guerra e conflito? 
 
Sem seu conhecimento sobre isto, os Verdadeiros Pais proclamaram a abertura da era após a 
vinda do céu, a qual permitirá que a humanidade seja liberada. Até mesmo Deus será liberado e 
Seu coração estará completamente livre. Os Verdadeiros Pais estão agora trazendo esta verdade 
revolucionária que todos devemos nos tornar verdadeiros pais, verdadeiros mestres e verdadeiros 
soberanos por todos os cantos do mundo. 
 
Senhoras e senhores, o espírito fundamental do Festival Mundial de Cultura e Esportes de 2007 é 
para cumprirmos a tarefa sagrada de trazer todas as pessoas unidas como uma única família. Por 
favor, lembrem que nós, como pessoas de religião, cultura e capacidades atléticas, temos a 
missão de estarmos juntos como uma unidade e trazer a era de início de uma nova civilização 
universal de paz à fruição. Especificamente, as pessoas religiosas devem se tornar os líderes 
desta revolução sagrada de amor verdadeiro. Eu já completei todas as preparações necessárias 
para isto. 
 
Com uma visão para edificar o Reino do Céu ideal que é o desejo de Deus, eu estou proclamando 
o maior projeto do mundo, que é a construção de um túnel sob o Estreito de Bering. Isto será 
parte da criação da Rodovia Internacional da Paz que conectará todos os oceanos e continentes, e 
permitirá que as pessoas viajem em grande velocidade ao redor do globo.  
 
A Organização das Nações Unidas, que começou com o nobre ideal de realizar a paz mundial, é 
agora somente uma sombra do que estava destinada a ser. Incapaz de sair desta triste realidade, 
eu estou proclamando a renovação da ONU.  
 
Em apoio a estes esforços, eu fundei a Federação para a Paz Universal (FPU) como a nova 
“ONU da Paz,” ou a “ONU tipo Abel,” com a crença que devemos derramar vinho novo em 
odres novos. A FPU guiará a humanidade na era para o início de uma nova e universal 
civilização de paz. Ela já está atuante em mais de 120 nações. 
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Tudo o que você deve fazer agora é confiar e seguir os Verdadeiros Pais. Com sua consciência 
como sua bússola, alcance a posição de um verdadeiro pai, verdadeiro mestre e verdadeiro 
soberano. Manifeste amor verdadeiro em sua vida cotidiana, assegurando assim sua vida eterna 
no céu. A fortuna celeste seguirá você em seu caminho, e seus bons antepassados que receberam 
a Bênção do Matrimônio o auxiliarão ativamente em suas atividades. Tenha coragem, e se 
esforce para seguir em frente!  
 
Eu oro que todos vocês possam atingir a família verdadeira ideal para que possam dar três gritos 
pelo advento da era do reino de paz sob o sagrado reino de paz, baseado no Princípio dos Três 
Grandes Parceiros Sujeitos. 
 
Muito obrigado. 
 
Tradução: Marcos Alonso 
 www.unificacionista.com 
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UMA VISÃO PROVIDENCIAL DA ERA DA ORLA DO PACÍFICO 
À LUZ DA VONTADE DE DEUS: 

OS ESTADOS UNIDOS E A FUTURA DIREÇÃO DA 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E DO MUNDO 

 
Mensagem da Paz nº 16 

 

Discurso dos Verdadeiros Pais no Quadragésimo Dia desde o Acidente de Helicóptero. Uma 

Visão Providencial da Era da Orla do Pacífico à Luz da Vontade de Deus: Os Estados Unidos e 

a Futura Direção da Organização das Nações Unidas e do Mundo. 27 de agosto, Oitavo Ano do 

Cheon Il Guk. Museu Cheon Jeong Gung, República da Coreia. 

 

Distintos convidados de 190 nações do mundo que vieram celebrar este dia significativo e 
providencial: 
 
Eu gostaria de começar oferecendo minha sincera gratidão a Deus que protegeu minha esposa e a 
mim, e todos que estavam nos acompanhando. Eu sinceramente agradeço a todos aqueles que 
oraram e ofereceram devoções por nós.  
 
Hoje eu me sinto verdadeiramente humilde. Por mais de oitenta anos de minha vida, tenho 
seguido solitário através de incontáveis tribulações, inúmeros aprisionamentos e situações de 
vida e morte para o propósito de cumprir a providência de Deus. Embora o restante do mundo 
não saiba, minha vida tem sido uma constante de intensas batalhas com Satanás que eu tenho 
lutado sozinho.  
 
Senhoras e senhores! Deus verdadeiramente conduz Sua providência de formas misteriosas. Na 
época do acidente do helicóptero, o qual ninguém podia ter imaginado, o Céu mobilizou o 
mundo espiritual e fez Satanás não ousar ferir minha esposa e a mim, os Verdadeiros Pais. Até 
mesmo aos olhos de pessoas comuns, este acidente foi extraordinário, um milagre entre todos os 
milagres. Entretanto, isto está sendo registrado como uma maravilha surpreendente, 
incomparável com qualquer outro evento na história.  
 
Eu anunciei publicamente o dia 13 de janeiro de 2013 como sendo o dia quando a restituição da 
Pátria deve ser cumprida, e estou devotando todo o meu ser, dia e noite, para esse propósito. O 
Céu seria capaz de me abandonar? Como representante de Deus na carne, tenho cumprido Sua 
vontade nesta terra. Então, se não for com o Reverendo Moon, com quem Deus será capaz de 
trabalhar para aperfeiçoar Sua providência e retornar a humanidade para o seio de Deus?  
 
Como minha esposa e eu somos capazes de estar aqui diante de vocês hoje novamente, graças à 
enorme bondade de Deus, nossos corações estão cheios de emoção. Fomos chamados por Deus e 
ungidos como os Verdadeiros Pais da humanidade. Os seres humanos são órfãos que, nascidos 
sem pais na linhagem decaída, têm vagado sem rumo por milhares de anos. Nós recebemos o 
grande mandamento do Céu para salvar todas as pessoas e trazê-las de volta para Deus.  
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Com quatro anos para seguirmos, e na etapa final de nossa campanha na direção do ano 2013, eu 
proclamei o Ssang Hab (combinado) dos anos de jubileu, o 7º e 8º ano do Reino de Deus do 
Cheon Il Guk, e dei a ordem para ambos os mundos espiritual e físico avançarem em todas as 
direções.  
 
Foi neste mesmo ponto do tempo que estive envolvido inesperadamente no acidente de 
helicóptero. Contudo, através deste acidente, o Céu mais uma vez revelou para a raça humana 
ignorante e desatenta que Deus está muito vivo e ativo. Juntem-se a mim na condução de uma 
explosiva revolução de amor verdadeiro e de famílias verdadeiras.  
 
Nunca vamos esquecer, nem mesmo por um instante, que estamos posicionados em um ponto de 
extrema urgência no tempo, quando devemos trazer cada pessoa deste mundo para se tornar parte 
de uma família abençoada.  
 

A Era Providencial Centrada nos Representantes Especiais 
 
Senhoras e senhores: 
Neste dia, há uma mensagem do Céu que eu gostaria de transmitir a vocês, que vieram de todas 
as partes do mundo. Esta é uma mensagem que proclamei no seminário realizado tanto no Texas 
como em Washington D.C. de 30 de abril até 2 de maio, que reuniu líderes de nações da América 
do Norte e do Sul. A humanidade está agora entrando em uma nova era—a era do céu que coloca 
o mundo de cabeça para baixo. Este é um tempo quando Deus trabalhará através de 
representantes especiais que, com minha autoridade como rei da paz, estou enviando para todas 
as partes do mundo. Em outras palavras, este é o tempo quando completaremos o Reino de Deus 
do Cheon Il Guk.  
 
Senhoras e senhores, se João Batista tivesse cumprido a responsabilidade que tinha em relação a 
Jesus, Jesus não teria sofrido oposição pelo Judaísmo ou por Israel, e não teria seguido o 
caminho da cruz. Com João Batista ao seu lado, Jesus teria conduzido o povo de Israel a assumir 
toda a autoridade e poder de Roma, a qual tinha sido preparada por Deus por milhares de anos. 
Tendo assegurado esse fundamento, Jesus teria enviado seus representantes reais para todos os 
cantos do mundo pelas estradas que saiam de Roma. Eles teriam sido os representantes e 
embaixadores de Jesus, o rei da paz, e teriam cumprido sua missão como seus representantes 
especiais herdando a vontade do Céu. Assim, eles teriam criado o Cheon Il Guk, o reino de paz 
cobrindo toda a terra sem muralhas ou fronteiras, e que estaria liberada e completamente livre do 
mal.  
 
Entretanto, sabemos muito bem que a humanidade tem sido incapaz de se libertar dos enganos de 
Satanás, e por isso tem trilhado um caminho de “restauração através de indenização” pelos 
últimos dois mil anos. O erro de uma única pessoa, João Batista, que falhou em se unir com 
Jesus, e então morreu uma morte miserável, conduziu a este resultado desastroso.  
 
Mesmo assim, a lei celeste não permite que a providência de Deus seja permanentemente 
interrompida ou abandonada devido ao erro humano. Hoje, esta terra da Coreia foi escolhida por 
Deus para se tornar a pátria na qual Sua providência virá à fruição. Isto é porque esta é a pátria 
dos Verdadeiros Pais que foram enviados com o espírito desta terra em seu nascimento.  
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Eu já indiquei e anunciei conselheiros especiais para as três nações centrais chaves da 
providência. Eu indiquei e enviei o Dr. Chung Hwan Kwak, presidente da FPU, para representar 
a Coreia que se coloca na posição da nação pai na providência; o Rev. Hideo Oyamada, 
presidente da FPU-Japão para o Japão, a nação mãe; e o Sr. Dong Moon Joo, presidente do 
Washington Times, para os Estados Unidos, que se coloca como o filho mais velho providencial.  
 
Eu estou iniciando um movimento de paz para unir as Américas. Eu recomendaria alguém como 
o ex-presidente dos EUA George Bush como um candidato a representante especial para a 
América do Norte e alguém como o ex-presidente Julio Maria Sanguinetti do Uruguai como o 
representante especial para a América do Sul. Para o representante especial para a República da 
Coreia, a pátria providencial, eu escolhi o Dr. Cheol Seung Lee, a quem o povo da Coreia 
respeita como um grande estadista idoso.  
 
Senhoras e senhores, eu estou trabalhando duro para enviar representantes especiais para todas as 
nações do mundo. Eles vivem em uma era na qual os erros tais como aqueles cometidos por João 
Batista nunca serão repetidos. Ao contrário de Jesus, cujo tempo abruptamente chegou a um fim 
através do fato dele seguir o caminho da cruz, eu seguramente completarei a restauração da 
pátria de Deus nesta terra, sendo que recebi o selo do Céu como o rei da paz. Com Deus e o rei 
da paz como o eixo central, eu devo conduzir os representantes especiais enviados por todo o 
mundo e criar o reino ideal original de paz duradoura.  
 
Por favor, unam suas mentes e corpos e gravem em seus corações as partes do segredo celeste 
que Deus está revelando a vocês. Por favor, lembrem que esta mensagem fala sobre o caminho 
celeste que orientará suas atividades e vida a partir deste dia em diante.  
 
Respeitado Presidente George Bush dos Estados Unidos, Presidente Julio Maria Sanguinetti do 
Uruguai, ex e atuais chefes de estado da América Central e do Sul, senhoras e senhores! 
Primeiramente, eu gostaria de estender minha apreciação a vocês, em nome da minha família, 
por tomarem parte nesta Conferência Internacional de Liderança a despeito de suas agendas 
ocupadas.  
 
Eu também desejo expressar minha profunda apreciação aos Estados Unidos da América e a 
todas as nações que participaram na Guerra da Coreia, e especialmente pelos sacrifícios que seus 
veteranos fizeram, exaltando os ideais fundadores da Organização das Nações Unidas e a nobre 
causa da paz mundial. Conhecendo a vontade de Deus, eu transmito minha sincera gratidão.  
 
Senhoras e senhores, o desejo de Deus é salvar a humanidade do mal e do pecado, e realizar o 
ideal que Ele vislumbrava para todas as coisas que Ele criou. A partir do ponto de vista do plano 
providencial de Deus, a Guerra da Coreia não foi uma simples guerra envolvendo um único país. 
Esta foi uma guerra histórica justa que desempenhou um papel decisivo para trazer a fruição da 
providência de Deus. Este entendimento se tornará um princípio importante e tradição para a 
“ONU Abel.” Devido as limitações de tempo, eu não posso explicar em detalhes hoje o profundo 
plano providencial que Deus tinha para a obra da minha vida e para a península coreana. 
Portanto, eu falarei sobre alguns aspectos da providência de Deus referente à Era da Orla do 
Pacífico que anunciei recentemente.  
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Distintos convidados, eu declarei 2007 e 2008 como anos de jubileu na providência de Deus. 
Deus tem abençoado grandemente estes anos sagrados. Este é um tempo de jubileu que Deus e a 
humanidade nunca experimentaram antes nos milhares de anos de história.  
 
O coração de Deus tem sido de dor por toda a história porque a humanidade tem estado 
confinada sob o domínio de Satanás. A humanidade tem suportado opressão sob a soberania do 
mal por toda a “era antes da vinda do céu.” Esse tempo finalmente chegou a um fim! A partir 
deste ano em diante, os portões estão abertos para a revolucionária “era após a vinda do céu,” 
inaugurando o tempo de uma nova soberania de bondade na qual a humanidade pode servir e 
atender Deus como o Ser Central.  
 
Sem vocês estarem cientes disto, a providência do Céu tem sido expandida de formas 
extraordinárias. Agora Embaixadores para a Paz em 185 nações, contando com dezenas de 
milhares, receberam meus ensinamentos e estão trabalhando dia e noite em resposta a um decreto 
especial de Deus. Assim, hoje eu gostaria de transmitir a vocês a mensagem do Céu, que é 
intitulada: “Uma Visão Providencial da Era da Orla do Pacífico à Luz da Vontade de Deus: Os 
Estados Unidos e a Futura Direção da Organização das Nações Unidas e do Mundo.” Esta é uma 
declaração do plano de Deus para Sua providência e a direção que a humanidade deve assumir.  
 
O Progresso da História Humana 
 
Senhoras e senhores, se examinarem cuidadosamente o progresso da história, vocês 
indubitavelmente descobrirão o plano de Deus e sentirão Sua presença enquanto Ele trabalhou 
incansavelmente por trás das cenas. Considerem a história da civilização, a qual começou 
centrando em quatro dos grandes rios mundiais. Estamos familiarizados com a civilização 
Egípcia que floresceu ao longo do Rio Nilo, a civilização da Mesopotâmia entre os Rios Tigre e 
Eufrates, a civilização Hindu no Rio Hindu, e a antiga civilização Chinesa ao longo do Rio 
Amarelo. O centro da civilização se deslocou ao longo do tempo às margens do Mar 
Mediterrâneo onde as civilizações peninsulares Mediterrâneas floresceram na Grécia e Roma. A 
história continuou a progredir e a civilização continental Européia emergiu. Esta civilização 
Européia deu nascimento a uma civilização insular, a Grã-Bretanha, que floresceu na esfera 
Atlântica. O Império Britânico, que dominou os sete mares e expandiu seu poder como “o 
império no qual o sol nunca se põe,” transmitiu sua esplêndida cultura para a América do Norte. 
Conhecemos estes fatos a partir da história.  
 
A civilização norte americana levantou a bandeira da democracia, a qual estava enraizada no 
Cristianismo. Isto legou ao mundo os princípios de liberdade de religião e respeito à igualdade 
dos direitos humanos, o que liderou a luta contra o fascismo e o comunismo, os quais 
estabeleceram más soberanias ateístas. Através das vitórias na Primeira e Segunda Guerras 
Mundiais, e da Terceira — a Guerra Fria — obteve-se vitória sobre o totalitarismo e comunismo.  
 
Entretanto, essa vitória não significa simplesmente que a América é grande, e o desenvolvimento 
da civilização humana não parou neste ponto. A vitória veio porque Deus havia escolhido e 
levantado os Estados Unidos da América como o Segundo Israel, de acordo com Seu plano 
providencial, e educou e treinou o povo americano através do Cristianismo. Deus trabalhou 
através da América para trazer Sua providência ao seu atual estágio de fruição.  
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Senhoras e senhores, o tempo atual marca um importante momento no desenvolvimento da 
civilização. A civilização concluiu um circuito do globo inteiro e agora chegou às margens do 
Oceano Pacífico. O curso da história chegou ao ponto sob a providência de Deus onde deve ser 
concluída na região da Orla do Pacífico.  
 
Nenhuma força pode agora parar a providência de Deus. Embora tenha havido tanto vitórias 
como derrotas durante o curso de indenização sob a má soberania na era antes da vinda do céu, 
agora nada pode evitar o surgimento da Era da Orla do Pacífico. Neste ponto reside a razão 
especial que o Céu declarou este como um ano de jubileu.  
 
Nossa Missão na Era da Orla do Pacífico 
 
Senhoras e senhores! A chegada da Era da Orla do Pacífico significa muitas coisas. Como vocês 
acham que o mundo teria sido se Jesus tivesse cumprido completamente a missão messiânica 
durante seu tempo de vida na terra? Jesus veio como o Salvador e Messias, para salvar toda a 
humanidade. Ele não veio apenas para salvar o povo de Israel, uma pequena nação localizada em 
um canto do Mar Mediterrâneo. Naquele tempo, Roma, baseada no centro do Mediterrâneo, era o 
centro da civilização humana. Roma estava pronta para reger os mares. O Céu desejava 
ardentemente que Jesus primeiramente ensinasse e transformasse Roma para então reger sobre 
seu Império. O Céu estava ávido por uma civilização que pudesse trazer salvação para toda a 
humanidade empregando o poder de Roma. Contudo, Jesus foi cruelmente colocado para morrer 
na cruz, como todos sabemos muito bem através do registro bíblico.  
 
Depois de milhares de anos de preparação, Deus finalmente foi capaz de enviar Jesus para a terra 
como Seu único filho. Não há nenhuma maneira de compreender o coração de Deus enquanto 
Ele assistia ansiosamente cada ação de Jesus. A morte de Jesus foi uma tragédia que rompeu o 
coração de Deus. Isto trouxe a Ele angústia ainda mais extrema do que no tempo quando Adão e 
Eva, a quem Ele criou como os primeiros antepassados da humanidade, foram perdidos no 
Jardim do Éden devido a Queda.  
 
Durante os dois mil anos desde a cruz, Deus, nos bastidores da história, tem trilhado um caminho 
de sofrimento que está além da imaginação humana. Através deste curso, Ele preparou os 
Estados Unidos da América para servir como a nação do Segundo Israel. Como uma nação cristã 
que inclui Catolicismo e Protestantismo como também o mundo ortodoxo, a missão dos Estados 
Unidos é trazer harmonia e unidade ao Cristianismo o mais breve possível, e, no século XXI, 
cumprir a responsabilidade que tinha sido do Império Romano, mas que não foi realizada no 
tempo de Jesus. Nos ombros da América repousa a responsabilidade, dentro da providência de 
Deus, de trazer harmonia e unidade entre os 6,5 bilhões de pessoas do mundo e acelerar a criação 
de um mundo ideal pacífico. Estas não são apenas as palavras do Rev. Moon. Isto é o decreto do 
Céu. Então como podemos unificar o Cristianismo? Deus já revelou a solução através de mim, o 
Rev. Moon, os Verdadeiros Pais da humanidade. Deus me concedeu o supremo mandamento 
para praticar uma vida de amor verdadeiro, para compreender completamente a realidade do 
mundo espiritual para o qual seguimos depois que morremos, e para estabelecer uma família 
ideal modelo — uma família verdadeira. Então que tipo de amor é o amor verdadeiro? E que tipo 
de família é uma família verdadeira?  
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Amor Verdadeiro e Família Verdadeira 
 
Senhoras e senhores! O amor verdadeiro absoluto de Deus não instila um desejo de ter um 
parceiro existindo para o seu próprio benefício. Ao invés, a essência do amor verdadeiro é dar, 
viver para o benefício dos outros e para o benefício do todo. Amor verdadeiro dá, esquece o que 
deu, e continua a dar sem cessar. Amor verdadeiro dá alegremente. Encontramos este amor no 
coração alegre e amoroso de uma mãe que embala seu bebê em seus braços e o amamenta em seu 
peito. Amor verdadeiro é amor sacrifical, tal como aquele de um filho devotado que encontra sua 
maior satisfação através de dedicar-se com todo o seu corpo e sua mente para auxiliar seus pais.  
 
Quando estamos conectados no amor verdadeiro, podemos estar juntos para sempre, 
incrementando continuamente na alegria da companhia um do outro. A atração do amor 
verdadeiro traz todas as coisas no universo aos nossos pés; até mesmo Deus virá habitar conosco. 
Nada pode se comparar ao valor do amor verdadeiro. Ele tem o poder para dissolver as barreiras 
que as pessoas decaídas criaram, incluindo as barreiras nacionais e as barreiras de raça e até 
mesmo de religião.  
 
Os principais atributos do amor absolutamente verdadeiro de Deus é que ele é absoluto, único, 
imutável e eterno. Portanto, quem quer que pratique amor verdadeiro viverá com Deus, 
compartilhará Sua felicidade, e desfrutará o direito de participar como igual em Sua obra. 
Portanto, uma vida vivida para o benefício dos outros, uma vida de amor verdadeiro, é a pré-
condição absoluta para se entrar no Reino do Céu. Esta é a nova forma de vida em uma família 
onde seus membros vivem pacificamente centrando em Deus. Este é o modelo ideal de paz para 
toda a criação.  
 
O caminho agora está amplamente aberto para a humanidade estabelecer famílias verdadeiras. A 
família verdadeira de Deus estabelece o padrão para as pessoas viverem para o benefício dos 
outros. O ambiente caloroso de unidade baseado no amor verdadeiro e respeito entre verdadeiros 
pais e verdadeiros filhos, fidelidade mútua e amor verdadeiro entre verdadeiros esposo e esposa, 
e confiança e reciprocidade entre irmãos é a manifestação do modelo de família verdadeira.  
 
Isto significa que vocês precisam estabelecer uma família verdadeira onde o tronco do amor 
verdadeiro emerge a partir da raiz de amor verdadeiro e dá frutos de amor verdadeiro. Desta 
maneira, as três gerações de verdadeiros avôs, verdadeiros pais e verdadeiros filhos devem viver 
juntas como uma única família e servir o eterno Deus. Deus deseja ver tais famílias, e é sua 
responsabilidade como messias tribais, Embaixadores para a Paz, e representantes especiais 
buscá-las e estabelecê-las — famílias do reino de Deus.  
 
Que bom seria se o mundo inteiro estivesse preenchido com tais famílias verdadeiras! Este seria 
um mundo ordenado onde as pessoas se governariam pela forma e pelas leis celestes, sem 
nenhuma necessidade de advogados, promotores ou mesmo juízes.  
 
O Futuro da Humanidade está Arraigado no Futuro da Região da Orla do Pacífico 
 
Líderes que amam a paz! Entre os 6,5 bilhões de pessoas na terra atualmente, quase cinco bilhões 
são nossos vizinhos, familiares, e irmãos e irmãs que pertencem à Região da Orla do Pacífico. 
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Em outras palavras, muitos de nossos companheiros seres humanos compartilham a mesma raiz 
com a esfera dos povos Mongóis. Não há nada que não possamos fazer se recebemos a Bênção 
do Matrimônio e seguimos juntos centrando no ideal de paz de Deus! O futuro da humanidade 
está em nossas mãos.  
 
A providência de Deus se espalhou a partir do continente norte americano e floresceu na 
civilização insular do Japão, a qual está na posição semelhante àquela desempenhada 
anteriormente pela Grã-Bretanha, mas do outro lado do mundo. Ela está agora prestes a cumprir 
seu destino alcançando fruição na península coreana, a pátria dos Verdadeiros Pais que 
emergiram na terra como o Salvador da humanidade e o retorno do Messias. A península coreana 
se coloca em uma posição semelhante de Roma no tempo de Jesus.  
 
O atual conflito na península coreana transcende religião e política, e tem a missão de resolver os 
problemas do mundo. A partir de um ponto de vista geopolítico, a península coreana persiste 
como uma arena do mais intenso confronto a despeito dos esforços em curso por parte de todos 
para assegurar a paz.  
 
Os princípios de restauração através de indenização tornam inevitável que a civilização dará 
frutos na região da Orla do Pacífico, centrada na península coreana. Felizmente, durante a Guerra 
Coreana, as forças da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, foram mobilizadas para a península. 
Contudo, eles não recuperaram a pátria e terra natal do desejo de Deus como deveriam ter feito, 
de acordo com a vontade de Deus, e deixaram o trabalho pela metade. Como resultado, conflitos 
e lutas globais surgiram, sendo logo chamados de Guerra Fria. Durante este período, o povo 
coreano foi desprovido de suas posses e deslocado, levado a buscar por Deus.  
 
A fim de restaurar isto através de indenização, eu estabeleci a Federação para a Paz Universal 
(FPU). Então eu organizei o Exército do Reino da Paz e a Força Policial do Reino da Paz, 
compreendendo as mulheres celestes que receberam a Bênção do Matrimônio, que amam a paz, e 
que estão dispostas a servir e se sacrificar pelo trabalho da Federação para a Paz Universal. Eu 
tenho assumido a condução na educação daqueles envolvidos com estas organizações. Estas 
organizações de paz se colocam na linha de frente para realizar um mundo de paz centrando em 
Deus. Elas criarão o mundo ideal pacífico que Deus deseja.  
 
Vocês podem não estar cientes disso, mas eu tenho estado ajudando por trás das cenas a 
Conversação dos Seis Partidos atualmente sendo realizadas para o benefício da resolução da 
questão nuclear na península coreana e a reconciliação das nações democráticas com as nações 
comunistas. Estou apresentando uma solução baseada nos princípios de paz e harmonia 
enraizados na nova “Maneira do Pai Celeste.” 
 
Em tempos tão intensos, qual deveria ser exatamente o papel da América e da Organização das 
Nações Unidas? O Havaí no Pacífico e Norfolk no Atlântico ligam oriente e ocidente, ligam 
norte e sul, e representam os Oceanos Atlântico e Pacífico e todos os grandes oceanos do mundo. 
Com o apoio e a proteção do continente americano, a península coreana deve se tornar a pátria 
que protege e defende a região da Orla do Pacífico reunindo todas as nações insulares do 
Pacífico. Eu digo isto porque o futuro da humanidade reside na preservação da região da Orla do 
Pacífico centrando na Coreia, Japão e Estados Unidos.  
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Como eu estava bem ciente dos planos do Céu para esta região, investi trinta e três dos melhores 
anos da minha vida nos Estados Unidos começando na década de 1970, para o benefício da paz 
mundial. Enquanto estava em meu caminho para encontrar Kim Il Sung da Coreia do Norte em 
1991, eu visitei primeiramente o Havaí e orei lá, naquele momento crítico, com o propósito de 
trazer um fim a era da Guerra Fria. Nesse fundamento vitorioso eu retornei para a Coreia, onde 
estou trabalhando para completar a providência de estabelecer a pátria e terra natal de Deus. Este 
ano, em particular um ano de jubileu na providência, orei novamente no Havaí como o primeiro 
passo de uma visita à América.  
 
Senhoras e senhores, eu peço que vocês analisem o estado atual dos assuntos do mundo. Embora 
os dias do comunismo tenham acabado, ainda agora nações poderosas como a China e a Rússia 
estão constantemente a procura de oportunidades para perseguir seus próprios interesses 
agressivamente em detrimento das pequenas e fracas nações insulares. Nenhuma pequena nação 
insular por si mesma pode lidar com estas nações poderosas e suas ambições econômicas, 
políticas ou mesmo militares. Elas são tão poderosas que, se quisessem, poderiam dominar 
qualquer nação menor em um único dia, sem derramar sangue.  
 
Somente quando paz e segurança são estabelecidas na Orla do Pacífico, a paz pode ser garantida 
para toda a humanidade. Como eu mencionei, as pequenas nações insulares por si mesmas não 
podem conter a grande tsunami das nações poderosas se movendo na região. Portanto, o tempo 
chegou para todas estas pequenas nações insulares na esfera da Orla do Pacífico se unirem como 
uma unidade e edificarem a pátria da nova civilização. As pequenas nações insulares dispersas 
em ambas as regiões norte e sul do Pacífico, em ambos os lados do equador, como também 
Japão, Taiwan, Filipinas, Indonésia, Ilhas Salomão, Austrália, Nova Zelândia e outros países, 
devem se tornar um único país, formando uma união para sustentar a paz para toda a civilização 
da Orla do Pacífico. Isto assegurará a paz e a estabilidade para todos os povos.  
 
O que estou dizendo é que vocês têm a responsabilidade de proteger e salvar a realidade 
oceânica, a qual é a linha da vida sobre a qual depende o futuro da humanidade, da destruição 
ambiental e dos conflitos que estão piorando a cada dia, e para proteger seus recursos naturais 
para o benefício da paz no futuro.  
 
Obra dos Verdadeiros Pais pela Paz 
 
Distintos convidados, eu tenho superado e triunfado sobre um curso de inexprimível sofrimento e 
tribulação. Eu não tenho vivido por glória e conforto pessoal. Mesmo enquanto trilhava um 
caminho espinhoso, na tênue linha entre vida e morte, eu recebi o selo do Céu e me tornei 
plenamente ciente da destinação da vontade de Deus. Assim, eu abracei firmemente a ordem do 
Céu de trazer salvação para a humanidade. Embora golpeado muitas vezes, eu me levantei como 
a fênix e continuei meu trabalho requerido.  
 
Eu me tornei conhecido pelos líderes da religião, acadêmicos, políticos e de outras áreas, tanto 
aqui na América como por todo o mundo, como o campeão em oito áreas do conhecimento e da 
disciplina espiritual.  
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A primeira área tem a ver com o conhecimento de Deus. Até agora, Deus tem sido conhecido 
somente como um ser onisciente e onipotente. As pessoas pensam que Deus está sentado no 
trono de honra e glória como o Mestre absoluto, não tendo nada a ver com o mundo criado de 
todas as coisas. Entretanto, existe outro lado para isto. Desde o tempo que eu embarquei pela 
primeira vez em uma jornada para cumprir o chamado providencial de Deus, eu soube que o 
relacionamento entre Deus e os seres humanos era de pai e filho. Eu aprendi que Deus tem sido o 
Pai de dor, tristeza e lamentação desde que Ele perdeu Seus primeiros filhos, Adão e Eva.  
 
Por toda a minha vida, eu estive fazendo meu melhor para dissolver a dor e a tristeza de Deus e 
trazer liberação e total liberdade para Seu coração. Finalmente, no dia 13 de janeiro de 2001, 
através da Cerimônia de Coroação para a Realeza de Deus, eu fui capaz de restaurar Seu trono de 
glória e poder, e oferecê-lo para Ele.  
 
A segunda área tem a ver com a realidade de Satanás. Por toda a história, os seres humanos não 
conheciam a identidade do diabo, Satanás, que causou a Queda humana, a qual conduziu para 
todos os tipos de mal. Por quatorze anos, eu trabalhei desesperadamente para descobrir todos os 
segredos do mundo espiritual através de muitas batalhas espirituais. Finalmente, eu descobri a 
real identidade de Satanás, a origem de todo o mal. Dando um passo adiante, eu também 
descobri a estratégia e tática de Satanás para multiplicar seu poder.  
 
Depois que descobri a estratégia de Satanás para corromper a linhagem de sangue humana 
através da Queda, eu me tornei totalmente comprometido para restaurar a linhagem de sangue 
original de Deus. A estratégia celeste se desenvolveu para este propósito, e agora amplamente 
conhecida por todo o mundo, é o movimento da Bênção do Matrimônio Internacional e 
Intercultural.  
 
A terceira área tem a ver com o entendimento da condição humana. A partir de onde, nós, seres 
humanos viemos, como devemos viver, e onde devemos ir? Porque nossas mentes e corpos estão 
lutando, e porque lutamos em conflito? Qual é o significado da vida e da morte? O mundo depois 
da morte realmente existe? Se existe, como devemos viver enquanto estamos na terra? As 
respostas para estas questões e outras estão expostas em detalhes no Princípio de Criação que 
Deus me revelou.  
 
Eu tenho a capacidade intuitiva de olhar nos corações de homens e mulheres e prever seu 
destino. Esse é o motivo pelo qual muitos jovens de todas as partes do mundo vêm até mim, 
esperando serem noivados com um cônjuge ideal.  
 
A quarta área tem a ver com o conhecimento e entendimento do mundo espiritual. O mundo 
espiritual, o mundo após a morte física, é um mundo que realmente existe, e para o qual todos os 
seres humanos estão destinados a seguirem como uma extensão de sua vida terrena. A vida 
humana é um fluxo contínuo desde a concepção e a vida no ventre por todo o caminho até uma 
vida eterna, depois que a morte física termina nossa vida terrena. Quando sua vida terrena 
termina, aqueles que receberam a Bênção do Matrimônio, a qual erradica o pecado original e 
abre o caminho para a perfeição espiritual, seguem através de um ritual sagrado de Ascensão. 
Assim, elas são bem vindas e celebradas em seu caminho para as realidades celestes, onde 
desfrutarão vida eterna.  
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Devemos entender claramente que os inúmeros santos e sábios que viveram na terra por toda a 
história estão de fato ainda vivos no mundo espiritual. Eles estão observando a providência de 
Deus na terra, tendo sido renascidos como espíritos bons absolutos depois de receberem a 
Bênção do Matrimônio dos Verdadeiros Pais. Cada momento em nossa vida terrena está 
registrado no mundo espiritual com exatidão como ocorre. No dia quando passamos para o 
mundo espiritual, nosso registro de vida se tornará a base para o julgamento. Esse é o motivo 
pelo qual todos os seres humanos devem praticar uma vida de amor verdadeiro e se sacrificarem 
para uma causa maior.  
 
A quinta área tem a ver com o conhecimento sobre Jesus. Eu entendi a terrível tragédia da 
crucifixão de Jesus. Jesus veio como o filho de Deus, o Salvador e Messias, mas ele foi rejeitado 
e recebeu oposição, até mesmo pelo povo a quem Deus tinha preparado. Era a vontade de Deus 
que Jesus, como segundo Adão, cumprisse o modelo de uma família ideal centrada em Deus, e 
enxertasse toda a humanidade em si mesmo.  
 
O Cristianismo se tornou o fundamento da civilização ocidental através de Roma, e então se 
tornou o núcleo das civilizações do Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Ele sempre tem se 
colocado na posição da ponte para receber o Senhor em sua Segunda Vinda. Portanto, os cristãos 
em particular devem compreender o triste coração de Jesus, que foi levado para a cruz, incapaz 
de revelar completamente a vontade de Deus. Meus ensinamentos explicam claramente a 
verdade sobre a missão de Jesus, a limitação da salvação através da cruz, e a razão e propósito 
para seu retorno.  
 
A sexta área está no conhecimento dos conteúdos centrais da Bíblia e outras escrituras religiosas. 
Estes são livros de revelação que permitem que os seres humanos, presos na ignorância após a 
Queda dos primeiros antepassados humanos, retornem para Deus. Muitas das importantes 
questões na escritura estão descritas em metáforas e símbolos. Os significados destas metáforas e 
símbolos devem ser completamente revelados somente pelo Messias enviado pelo Céu. Assim, 
Jesus foi capaz de reveler os conteúdos centrais e o profundo significado das Escrituras 
Hebraicas.  
 
Da mesma forma, os segredos de Deus referentes a Sua providência de salvação, escondidos por 
toda a Bíblia, estão agora sendo revelados através de meus ensinamentos. A Bíblia é um livro de 
revelações que ocultava os segredos do ideal de Deus para a criação, a Queda, e o caminho de 
restauração. O Princípio Divino, revelado a mim por Deus, responde de forma lúcida todas as 
questões que são levantadas nas várias escrituras.  
 
A sétima área está no conhecimento e entendimento do objetivo da história humana. A história 
não é meramente um registro de eventos que ocorrem por coincidência. Ela está fluindo em uma 
direção clara e com um propósito claro. Ela é uma história da providência para a recriação do 
estado original dos seres humanos, através de indenização — uma história de restauração para 
sua salvação. Por causa desse entendimento sobre a origem e direção da história, fui capaz de 
prever com precisão o repentino fim do comunismo e do materialismo dialético, o que proclamei 
em um discurso em 1985 na Conferência de Professores da Academia para a Paz Mundial em 
Genebra, Suíça, um tempo quando a União Soviética ainda estava em seu auge.  
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Hoje, estou declarando que este é o tempo para todas as nações e religiões derrubarem suas 
barreiras. Através disto, a era de “Uma Única Família Sob Deus” chegará e durará para sempre.  
 
Deus está conduzindo a história. Com a ajuda da fortuna celeste, sob os auspícios da “ONU 
Abel,” faremos agora rápido progresso na direção de um mundo transcendendo religiões e 
nações. Este será o reino de Deus na terra, o qual em coreano chamamos de Cheon Il Guk.  
 
A oitava área se refere aos valores da família verdadeira. O ideal de criação de Deus é edificar 
famílias verdadeiras centradas em Deus. Este é o objetivo de Sua providência de salvação para 
restaurar o ideal da família verdadeira, o ideal que Adão não pôde cumprir em sua própria 
família. Desta maneira, ela é para estabelecer o fundamento para o Reino do Céu na terra e no 
céu.  
 
As Bênçãos do Matrimônio, as quais constituem um movimento que tenho conduzido, não são 
cerimônias comuns de casamento. Elas são rituais sagrados através dos quais erradicamos o 
pecado original e enxertamos os seres humanos na verdadeira linhagem de Deus.  
 
Famílias verdadeiras são a fonte e o fundamento de amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem 
verdadeira. Através de famílias verdadeiras a nação verdadeira, mundo verdadeiro e o reino 
verdadeiro podem ser edificados. Famílias centradas nos Verdadeiros Pais podem se tornar a 
base para os relacionamentos aperfeiçoados dentro das Quatro Realidades de Coração e as Três 
Realezas, e se tornam o fundamento para o Reino do Céu.  
 
No dia 12 de setembro de 2005, eu fundei a Federação para a Paz Universal. Então, a fim de 
edificar “Uma Única Família Sob Deus” através das estratégias gêmeas de proclamar a Palavra 
de Deus e conduzir a Bênção do Matrimônio, eu conclui três turnês mundiais de discursos com 
minha esposa, a Dra. Hak Ja Han Moon, nossos filhos e nossos netos. Desta forma, fomos 
capazes de demonstrar com sucesso três gerações cumprindo a Bênção do Matrimônio ideal 
dentro de uma única família.  
 
Posteriormente, 120 representantes cristãos na América como também 1.200 Embaixadores para 
a Paz de todas as partes do mundo viajaram simultaneamente através de 190 nações. Eles 
representaram suas próprias nações espalhando as Mensagens de Paz dos Verdadeiros Pais e 
compartilhando a Bênção do Matrimônio. Estas turnês ajudaram a espalhar os valores da família 
verdadeira como os valores universais da humanidade que estabelecerão uma nova civilização 
centrada em Deus.  
 
Eu me tornei bem conhecido como um campeão em cada uma destas oito áreas. Mas não 
podemos completar este trabalho por nós mesmos. O apoio de toda a humanidade é 
urgentemente necessário para que todas as coisas sejam cumpridas. Com a graça de Deus, em 
breve obteremos a vitória!  
 
Estas vitórias que alcancei através de sangue, suor e lágrimas, e nessa base da unidade dos 
Verdadeiros Pais e toda a humanidade, reside o fundamento para uma série de proclamações 
históricas. Primeiramente em Jerusalém, em 2003, eu proclamei Jesus como o Rei dos reis diante 
do céu e terra com o reconhecimento do Cristianismo, Judaísmo e Islamismo.  
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Seguindo a isto, em 2004, minha esposa e eu fomos reconhecidos como o rei e rainha da paz no 
edifício oficial do Senado dos Estados Unidos, e então na Assembléia Nacional Coreana. 
Subsequentemente, em junho de 2006, realizamos a Cerimônia de Coroação dos Verdadeiros 
Pais como o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra.  
 
Senhoras e senhores, enquanto começamos o século XXI, nos encontramos em um ponto 
histórico verdadeiramente de transformação. Estamos em um ponto de decisão. A paz duradoura 
pode criar raiz, ou estamos destinados a repetir a história escura e opressiva de guerra e conflito 
do século XX?  
 
O século XX foi um período de incessante luta, incluindo a luta de países colonizados para obter 
sua independência, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Guerra da Coreia para a qual as 
forças da Organização das Nações Unidas foram mobilizadas com dezesseis nações tomando 
parte. Elas foram mobilizadas para a península coreana sob a providência de Deus para o 
benefício de obter a pátria de paz de Deus. Entretanto, mesmo depois disso, os seres humanos 
tiveram que suportar um período de conflito e hostilidade durante a Guerra Fria entre os blocos 
de oriente e ocidente.  
 
Ao viver através desta era, eu dediquei minha vida inteiramente para trazer o Reino de Deus, o 
reino do mundo ideal pacífico. Eu sempre tenho orado sinceramente que a Organização das 
Nações Unidas, fundada depois da Segunda Guerra Mundial, fosse uma instituição pela paz, e 
que ela exaltasse a vontade de Deus para a realização da paz mundial eterna.  
 
A Organização das Nações Unidas tem realmente feito importantes contribuições para a paz. Não 
obstante, por volta de seu sexagésimo aniversário em 2005, havia um amplo consenso, tanto 
dentro como fora da organização, que a ONU ainda tem que descobrir o caminho para realizar 
seus propósitos fundadores. O número de estados membros se aproxima de duzentos, mas os 
escritórios destes estados fazem pouco mais do que representar e até mesmo insistir em seus 
próprios interesses. Eles parecem inerentemente incapazes de resolver conflitos e alcançar a paz.  
 
Senhoras e senhores, no dia 12 de setembro de 2005, eu proclamei por todo o céu e terra o 
estabelecimento da Federação para a Paz Universal (FPU), a qual permitirá o florescer da 
providência de Deus. Agora, é possível para a FPU servir como uma contraparte ‘tipo Abel’ para 
a ONU na era após a vinda do céu. Ela renovará a Organização das Nações Unidas ‘tipo Caim’ e 
conduzirá o caminho para milhões de Embaixadores para a Paz por todo o mundo que assumiram 
meus ensinamentos, o “Caminho do Pai Celeste” — o qual consiste dos princípios de amor 
verdadeiro e o ideal de família verdadeira — e, sem falhas, cumprirá a vontade celeste de criar 
“Uma Única Família Sob Deus.” 
 
A Bênção do Matrimônio Internacional e Intercultural 
 
Senhoras e senhores, através das Bênçãos do Matrimônio Intercultural que transcendem 
denominação religiosa e nacionalidade, a Federação para a Paz Universal estará na vanguarda da 
condução da grande revolução da restauração da linhagem original da humanidade, que remete 
de volta a Adão antes da Queda. Alguns podem rir e dizer que isto é impossível. Contudo, onde 
há uma vontade, há um caminho, especialmente se esta é a vontade de Deus.  
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Por favor, pensem sobre isto: o que vocês acham que acontecerá se as pessoas dos Estados 
Unidos e da Rússia se casam transcendendo as fronteiras de suas nacionalidades através das 
Bênçãos de Matrimônio Internacionais e interculturais, de acordo com os ensinamentos do Rev. 
Moon, que faz a obra de Deus em Seu nome? As duas nações pertencerão a uma única família 
sob Deus, o Senhor eterno e absoluto de toda a Criação. Como algum antagonismo, e muito 
menos armas de fogo, poderiam existir em uma nação onde muitos milhões de netos de sua 
própria linhagem fazer seu lar?  
 
Distintos convidados, vocês que foram chamados por Deus! A tarefa sagrada de edificar o Reino 
do Céu ideal — o reino sagrado de paz na terra — recuperando nossa terra natal e pátria ideal, 
está sendo conduzida entusiasticamente em todos os cantos do mundo. Esta é a esperança de 
Deus para enxertar os 6,5 bilhões de pessoas do mundo à linhagem da verdadeira tribo. Neste 
exato momento, pessoas estão competindo para cumprir suas responsabilidades de realizar 
reuniões transmitindo os ensinamentos de paz e a Bênção do Matrimônio em doze mil 
localidades em cada uma das 185 nações do mundo.  
 
A Vinda da Cultura da Paz 
 
Senhoras e senhores! Vocês realmente chegaram a uma ocasião significativa hoje. Por favor, não 
percam a chance de embarcar na correnteza afluente da fortuna celeste neste importante e 
sagrado ano de jubileu. Assumam a condução na proteção e desenvolvimento da realidade dos 
oceanos, que cobrem setenta e cinco por cento da terra. Onde mais vocês encontrarão tesouros 
estocados não descobertos de recursos naturais que ostentam a promessa de ressuscitar a terra 
ameaçada por todos os tipos de poluição e esgotamento de recursos?  
 
Agora chegou a era oceânica. A era oceânica representa a era universal das mulheres. A cultura 
da esfera oceânica constitui a cultura original das mulheres, transcendendo todas as nações e 
cruzando os sete mares. Para criar esta cultura, todas as mulheres devem se unir em coração e 
fazer uma ação concentrada sob a orientação da Verdadeira Mãe. Elas devem cumprir suas 
missões, assumindo a condução na promoção triunfante através de cada obstáculo para dar 
nascimento a esta nova civilização que transcenderá a civilização da Orla do Pacífico. Por favor, 
tomem isto em seus corações.  
 
Nesta ocasião significante, por favor, gravem esta mensagem em seus corações. As famílias de 
seus bons antepassados no céu já estão abençoados. Enumerados em bilhões, eles devem vir a 
terra hoje, e eles estão ouvindo esta mensagem com vocês. Isto é porque somente através de 
vocês, seus descendentes, que eles podem se aperfeiçoar e avançar para as posições de 
verdadeiros pais, verdadeiros mestres e verdadeiros senhores e soberanos.  
 
Além disso, eles devem se tornar uma unidade em coração e corpo com os Verdadeiros Pais, o 
Rei dos reis. A partir da posição original antes da Queda, eles devem exaltar absolutamente o 
padrão dos Verdadeiros Pais, assumir um papel ativo na condução de suas obras, e serem 
mobilizados para a criação do reino do céu na terra e no céu através de uma vida de serviço e 
atendimento. Por favor, lembrem que o mundo espiritual e o mundo físico estão unidos desta 
forma como uma única entidade viva, e se movem e respiram juntos. 
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Há mais uma solicitação especial que eu gostaria de pedir a vocês hoje. Por favor, se aprofundem 
nos conteúdos das minhas Mensagens de Paz até o ponto onde vocês as conheçam de memória, e 
façam delas as orientações para suas vidas. Estas Mensagens de Paz são um resumo dos meus 
ensinamentos que podem ser encontrados nos mais de mil volumes de discursos dos Verdadeiros 
Pais. Deus se colocará na linha de frente. O mundo espiritual e o mundo físico se unirão 
protegendo e auxiliando vocês na criação do mundo ideal pacífico do desejo de Deus, no qual 
vocês podem desfrutar liberação eterna e completa liberdade.  
 
Suas famílias devem agora encontrar seu lugar na história cumprindo suas missões como 
membros do Exército do Reino da Paz e Força Policial do Reino da Paz da “ONU Abel,” a qual 
está avançando a providência de Deus na revolucionária era após a vinda do céu. A história 
lembrará para sempre de vocês por conduzirem uma vida nobre de devoção para o bem-estar da 
humanidade e a paz mundial. Eu estou desenvolvendo agora globalmente o Exército do Reino da 
Paz e a Força Policial do Reino da Paz, que eu fundei. Quem, se não os líderes como vocês e 
suas famílias, podem se colocar na linha de frente destas duas organizações sob a bandeira da 
FPU, a “ONU Abel”?  
 
Senhoras e senhores reunidos de diferentes nações. O que vocês fariam nesta encruzilhada crítica 
da história humana onde nos colocamos para concluir a providência de edificar a pátria de Deus, 
como a culminação da história humana? Vocês viveriam tolamente pelo restante de suas vidas 
buscando meramente por seu próprio conforto e auto-interesse, na vã busca do egoísmo extremo 
e do individualismo?  
 
Quer gostem ou não, vocês estão sendo chamados pelo Céu. Vocês serão guiados sob a brilhante 
bandeira da “ONU Abel,” que foi proclamada diante de céu e terra, e lançada no dia 23 de 
setembro de 2007. Portanto, vocês devem trabalhar rapidamente para concluir a reformulação da 
ONU existente, e também para cumprir a missão da “ONU Abel.” Desta forma, desdobraremos o 
ideal de criação de Deus na política, economia, cultura e educação com a realidade do coração de 
Deus como o eixo.  
 
Nenhuma nação pode ser uma exceção a partir disto. Todas as muralhas e barreiras são rompidas 
diante da fortuna celeste dos anos conjugados de jubileu de 2007 e 2008, o sétimo e oitavo anos 
do Cheon Il Guk da Federação para a Paz Universal. Por favor, tornem-se os soberanos da era da 
realidade de coração de Deus, herdando o fundamento vitorioso de vitória trazido pelos 
Verdadeiros Pais do céu e terra. A pátria de Deus será edificada seguramente por nossas próprias 
mãos. Por favor, não esqueçam que democracia é uma ideologia de fraternidade. Democracia 
serve como um papel transacional para alcançar a era dos verdadeiros pais e da verdadeira 
família, a era da civilização do coração de Deus. Por isso, assumam rapidamente um salto 
revolucionário sobre a colina da democracia.  
 
Estimados líderes, há mais uma única coisa que vocês precisam saber. A partir de um ponto de 
vista providencial, a FPU está na posição de Abel, e o novo “Partido da Família” está na posição 
de Caim, representando o mundo secular. Aqueles que se juntaram a 18ª campanha geral de 
eleições na Coreia deverão herdar a tradição dos Verdadeiros Pais que já obtiveram uma vitória 
em nível cósmico.  
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A fim de permitir que a República da Coreia cumpra seu papel como a pátria no estágio erigido 
pela “ONU Abel,” que foi criada com a participação de 194 nações do mundo, todos vocês 
devem tomar parte ativamente nas próximas eleições presidenciais, eleições do congresso, e 
eleições para os governos locais que decidem o chefe dos municípios, os prefeitos, governadores, 
e também na indicação de secretários de governo, e terem sucesso sem falhas. Sua tarefa é trazer 
todos os partidos políticos existentes dentro de cada nação como uma unidade, e recuperar sua 
pátria na terra, centrando nos governantes representantes de Deus.  
 
O túnel submarino Coreia-Japão e o Projeto Túnel Estreito de Bering foram proclamados e 
lançados diante do Céu. Estes são projetos que vocês, como soberanos que cumpriram a vontade 
de Deus e apoiaram o objetivo de recuperar a pátria, devem ter sucesso sem falhas.  
 
O Cheon Il Guk e a “ONU Abel” se colocam como Abel. Os Estados Unidos e a ONU existente 
se colocam como Caim. Estes dois lados devem ser conectados como uma unidade para criar um 
equilíbrio cósmico. Todos vocês devem se tornar uma unidade em coração e corpo com Deus, o 
grande Rei dos reis, que é o eixo, e com os Verdadeiros Pais, o rei e rainha da paz, e com seus 
representantes especiais. Vocês devem aperfeiçoar a criação do Jardim do Éden original que não 
é conhecido desde a Queda Humana, isto é, vocês devem concluir a edificação de nossa pátria.  
 
Senhoras e senhores!  
Tudo que existe neste universo, independente do tamanho, se originou a partir de uma única raiz. 
Isto não é facilmente percebido porque todos os relacionamentos foram cortados e a humanidade 
caiu na ignorância devido a Queda. Entretanto, todas as coisas da criação, incluindo o sol, 
desejam viver na realidade de amor verdadeiro dentro da realidade da linhagem verdadeira. Este 
é um mundo no qual todas as coisas criam uma esfera de ressonância, e na qual todas as coisas 
vivem para o benefício dos outros de acordo com seu próprio padrão e forma enquanto atendem 
os Verdadeiros Pais e a Verdadeira Família.  
 
Senhoras e senhores, através da Queda, Adão e Eva renderam seus corpos espirituais e físicos 
para Satanás. Embora Jesus perdeu seu corpo físico através da tribulação da cruz, ele trilhou o 
caminho da salvação espiritual para toda a humanidade alcançando ressurreição espiritual após a 
vitória do período de quarenta dias de ressurreição.  
 
A partir deste ponto de vista, este acidente de helicóptero tem enorme significado providencial. 
Em meio a um ataque total de Satanás, os Verdadeiros Pais obtiveram a vitória completa e 
substancial, tanto espiritual como física, e capacitaram três gerações da Família Verdadeira—que 
foi perdida na história da providência—para serem restauradas e firmemente estabelecidas sem 
derramar uma gota de sangue.  
 
Naquele dia inesquecível, 19 de julho, o dia do acidente de helicóptero, o renascimento foi 
concluído. No vigésimo dia desde o acidente, 7 de agosto (Chil Pal Jeol), a ressurreição foi 
concluída. Agora é o quadragésimo dia após o acidente, e como estamos ligados a esta vitória, 
estou proclamando o dia da perfeição da vida eterna. Eu proclamo o novo dia de vida eterna, na 
qual podemos cantar os louvores de liberação eterna e completa liberdade pela abertura de um 
novo céu e terra, a realidade ideal definitiva da providência centrando em Deus.  
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Agora, 13 de janeiro de 2013, que promete um novo tempo e nova nação, está chegando. Vamos 
marchar na direção do dia da nação do Cheon Il Guk, o reino substancial de paz no qual podemos 
desfrutar o ano de jubileu eterno pela preservação da linhagem de Deus e a completa bênção, 
atendendo o Deus original como o Pai de toda a humanidade. 
 
Que as Bênçãos e a graça de Deus possam estar sobre vocês, suas famílias, e a tarefa divina de 
recuperar a nossa pátria! Adju!  
 
Muito obrigado! 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 
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ANIVERSÁRIO DE BODAS DE OURO DOS VERDADEIROS PAIS 
 

Mensagem da Paz nº 17 

 
Amadas famílias que recentemente receberam a nova linhagem do Deus absoluto, único, 
imutável e eterno através da Bênção, e cidadãos do Reino de Deus do Cheon Il Guk!  
 

Estamos celebrando uma ocasião verdadeiramente especial nesta absoluta era providencial. Ela é 
profundamente significativa porque estamos comemorando a coroação e o aniversário de bodas 
de ouro dos Verdadeiros Pais, o rei dos reis; a publicação de minha autobiografia e o 
quinquagésimo quinto aniversário da fundação da Associação do Espírito Santo para Unificação 
do Cristianismo Mundial. Hoje é 1º de junho, um dia no qual estamos realizando um novo evento 
histórico através do qual o estabelecimento do novo mundo verdadeiramente pacífico da “ONU 
Verdadeiros Pais” está proclamado diante de todo o céu e terra. Para estas ocasiões e dias 
alegres, vamos todos oferecer aplausos de gratidão a Deus, nosso Pai Celeste—que governa a 
vida, morte, fortuna e infortúnio de toda a criação—por nos dar estas lindas e deslumbrantes 
estações e estes dias.  
 
Durante esta estação, vibrante com a vida, Deus está chamando a todos vocês—como senhores 
da criação—para livremente participarem, com todos os outros seres criados, na criação da nova 
vida. Ele está nos abençoando para desabrocharmos de forma bela como flores e para vivermos 
vidas que são tão brilhantes como o sol e tão claras como as águas de um riacho.  
 

Os Resultados da Providência de Deus na História 
 
Queridos amigos que estão recebendo o renovado amor do Céu: Em três ocasiões, uma vez em 
15 de janeiro e duas vezes em 31 de janeiro, realizamos a histórica Coroação para a Nova 
Autoridade da Liberação de Deus, o Rei dos Reis, e nossa celebração do aniversário de bodas de 
ouro. O dia 31 de janeiro viu uma dessa cerimônia realizada no Palácio da Paz Cheon Jeong na 
Coreia, representando o oriente, e outra realizada na Cidade de Nova York, nos EUA, 
representando o ocidente. Desta forma, estabelecemos o recorde de oferecer ao Céu este evento 
providencial historicamente sem precedentes e que nunca será repetido, em duas localizações 
diferentes no mesmo dia.  
 
No período desde abril, minha esposa e eu comemoramos a quinquagésima ocasião do dia de 
nosso Matrimônio Sagrado.1 Em 1960, jovens estudantes na península coreana estavam gritando 
em resistência à ditadura [do Presidente coreano Syngman Rhee]. No décimo sexto dia do 
terceiro mês do calendário lunar naquele ano, 2 minha esposa e eu recebemos o selo do Céu e 
embarcamos nos árduos cursos da providência de restauração que os Verdadeiros Pais, 
Verdadeiros Mestres e Verdadeiros Rei e Rainha da humanidade devem assumir.  
 

                                                           
1 A prática de contar desde o dia do casamento calculando cinquenta anos (aniversário de bodas de ouro) não é uma 
prática coreana comum; isto parece ser único para a providência dos Verdadeiros Pais.  
2 A data de seu Matrimônio Sagrado, 11 de abril de 1960 no moderno calendário Gregoriano. 
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Como eu poderia começar a explicar o caminho da providência de restauração através de 
indenização que minha esposa e eu tivemos que seguir pelos últimos cinquenta anos a fim de 
finalmente trazer completa liberação e liberdade para Deus e atender a Ele como o Rei dos Reis? 
Em muitos anos a partir de agora, historiadores verificarão e registrarão o que eu não posso 
explicar neste momento.  
 
Provavelmente vocês não estão cientes disto, mas há profundo significado providencial na 
coroação e aniversário de bodas de ouro dos Verdadeiros Pais. Devido à queda dos primeiros 
antepassados da humanidade, a verdadeira linhagem de Deus foi perdida e a história esteve sob o 
domínio da falsa linhagem de sangue de Satanás. Tenho certeza que vocês aprenderam sobre esta 
realidade através do estudo do Princípio.  
 
Esta linhagem de sangue corrompida tem sido uma faceta da história. Não é por causa disto que 
o mundo físico—e até mesmo o mundo espiritual—se tornou completamente atolado em 
relacionamentos antagônicos de confrontação, do bem contra o mal, de Caim e Abel? Ninguém 
tinha sido capaz de encontrar uma solução para esta tragédia, e os problemas da história 
seguiram sem solução até este dia.  
 
Entretanto, os tempos estão mudando agora. As portas para a realidade de completa unidade 
entre Caim e Abel estão sendo abertas nas ocasiões da coroação e aniversário de bodas de ouro 
dos Verdadeiros Pais.  
 
Entramos na realidade de graça onde os seres humanos podem ser restaurados ao nível de 
conclusão e perfeição no qual podem herdar e compartilhar a natureza original do coração de 
Deus; em outras palavras, para o estado humano originalmente pretendido, sem qualquer traço da 
Queda.  
 
Em termos de “O” [“resposta correta”] e “X” [“resposta incorreta”], 3 entramos na nova era 
quando a boa governança de Deus, que está na posição de “O,” pode abraçar completamente e 
digerir, sem deixar um traço disto para trás, a má governança de Satanás, que está na posição de 
“X.” A nova era está iniciando na qual o Reino do Céu na terra e no céu está substancialmente se 
espalhando bem diante de seus olhos, e quando não há mais a necessidade de distinguir entre os 
Verdadeiros Pais que trabalham como a encarnação de Deus e o próprio Deus incorpóreo.  
 
O Torneio Copa da Paz Bola Redonda 
 
Nesta ocasião, a qual tem esse tipo de significado especial, minha esposa e eu celebramos nossa 
coroação e aniversário de bodas de ouro, e realizamos com sucesso o Torneio Harmonia 
Cósmica de Caim e Abel Copa da Paz Bola Redonda 4 por treze dias começando em 21 de abril. 
Um dia, este se tornará um festival de paz para toda a humanidade, até mesmo superando os 
Jogos Olímpicos.  
 

                                                           
3 Como usado em escolas coreanas; a prática equivalente nas escolas do Brasil é C para “correto” e X para 
“incorreto.” 
4 Envolvendo qualquer jogo utilizando uma bola ou bolas redondas.  
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O Atlético Sorocaba Futebol Clube do Brasil contribuiu grandemente para este primeiro torneio 
deixando de lado tudo mais para vir aqui atendendo um convite dos Verdadeiros Pais. O 
Sorocaba venceu o campeonato em São Paulo, Brasil, em 2008. 5 Durante seu curto tempo na 
Ásia, eles jogaram contra quatro times, representando a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão e 
China. 6 Eles apresentaram um excelente padrão de habilidade e demonstraram a alma do futebol 
latino americano. Por favor, vocês poderiam dar um sonoro aplauso para encorajar a equipe do 
Sorocaba!  
 
Senhoras e senhores! Eu gostaria de oferecer ao Céu esta preciosa nova cerimônia pela leitura 
com vocês da mensagem do Céu que proclamei em janeiro, na Coroação de Deus, o Rei dos 
Reis, e posteriormente em nossa celebração do aniversário das bodas de ouro. Por favor, gravem 
o significado do evento de hoje em seus corações.  
 
Deus esteve Procurando pelos Verdadeiros Pais 
 
Cidadãos do Reino de Deus do Cheon Il Guk que amam a paz como fazem os Verdadeiros Pais!  
 
Este é verdadeiramente um dia precioso e alegre. Vamos todos celebrar sem reservas este dia 
histórico e providencial e cantar louvores a Deus, nossos eternos Verdadeiros Pais, sobre Sua 
glória e nobreza. Nesta ocasião solene, centenas de bilhões daqueles que vivem no mundo 
espiritual desceram e estão aqui conosco para congratular e celebrar este dia abençoado.  
 
Este é o dia que Deus tem esperado desde que Ele criou o universo. Por dezenas de milhares de 
anos, desde o dia que aqueles que Ele criou como Seus filhos, Adão e Eva, mancharam a 
linhagem celeste e se ocultaram na escuridão, Deus tem esperado enquanto suportou 
inexprimível dor e tristeza. Ele tem esperado impacientemente pelo dia que Ele pudesse ascender 
ao trono do rei dos reis, para ser capaz de abraçar Seus filhos perdidos e a criação novamente, e 
viver em alegria por toda a eternidade no reino sagrado de paz no reino da paz.  
 
Senhoras e senhores, Deus é e sempre tem sido o Rei dos Reis, mesmo antes que Ele iniciou a 
Criação. Entretanto, a maneira celeste dita que depois de completar todos os aspectos da Criação, 
Deus deve se manifestar substancialmente como o Rei dos Reis que reina sobre o mundo do 
fenômeno físico, a esfera dos objetos de amor de Deus. Esse é o motivo pelo qual, Deus buscou e 
encontrou os Verdadeiros Pais do mundo físico substancial, que deviam se tornar Seus 
representantes e herdeiros.  
 
Embora sejamos encarregados pela graça de ter recebido o selo do Céu, minha esposa e eu 
verdadeiramente sentimos alegria ao ser capaz de nos colocar aqui hoje como os representantes 
diretos de Deus e realizar esta coroação para o Rei dos Reis e nossa celebração de bodas de ouro. 
Ao mesmo tempo, estou profundamente arrependido diante do Céu; eu alcancei meu nonagésimo 
ano de vida, contudo, tenho sido incapaz de restaurar completamente os 6,5 bilhões de pessoas 
do mundo para Deus.  

                                                           
5 Copa Paulista de Futebol.  
6 O time representando a Coreia do Norte foi a equipe da Universidade Chosun (pro-Pyongyang) em Tóquio; eles 
jogaram com uma equipe chinesa em Hong Kong. 
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Uma Revolução de Amor Verdadeiro 

 
Cidadãos do Cheon Il Guk que verdadeiramente amam Deus! O tempo está se esgotando. O Céu 
não esperará indefinidamente por nós. Deus está trabalhando com Sua autoridade como o Rei 
dos Reis através de Seus representantes, os Verdadeiros Pais terrenos, para estabelecer uma nova 
lei celeste e restaurar o mundo. Este é o momento para acelerarmos esta revolução de amor 
verdadeiro. Portanto, nesta ocasião solene, eu proclamarei para todo céu e terra um esboço da 
nova lei celeste, pela qual a humanidade e todas as coisas da criação recuperarão suas legítimas 
posições e serão governadas.  
 
Primeiro, esta era, que está gradualmente nos trazendo na direção do ano 3.000, será a “era de 
revolucionária mudança após a vinda do céu.” Nesta nova era, Deus não estará mais cativo aos 
princípios de restauração através de indenização; este será o tempo quando o Rei dos Reis regerá 
os mundos espiritual e físico com Sua legítima autoridade. Esta será a era do refúgio 
providencial [do mal], durante a qual a terra retornará ao seu estado original, com a realidade da 
Orla do Pacífico servindo como um eixo central. As pessoas não estarão mais além da influência 
da era da nova forma do Céu e da nova lei celeste. Portanto, vocês devem conduzir uma vida 
transparente com cada uma de suas ações sendo tão clara quanto um cristal.  
 
Segundo, devemos realizar uma revolução na educação de todas as pessoas sobre o valor da ética 
sexual absoluta, isto é, sobre a constituição do Céu, tendo Deus como seu eixo vertical absoluto. 
Esta é a única maneira de transmitir a verdadeira e boa linhagem para toda a humanidade. Esse é 
o caminho para alcançarmos o ideal de Deus de famílias verdadeiras. A partir de agora em 
diante, a pureza sexual, a pureza da linhagem e a pureza do amor serão a filosofia educacional da 
verdadeira raça humana.  
 
Terceiro, os novos representantes do rei da paz (boonbongwangs), embaixadores para a paz e a 
“ONU Paterna” serão colocados na linha de frente dos esforços para eliminar completamente as 
muralhas e fortificações de Satanás que cobrem a terra em múltiplas camadas e restabelecer a 
harmonia e paz entre partidos políticos, religiões, raças, culturas e nações. A ONU existente (na 
posição da ONU tipo Caim) e a ONU tipo Abel devem se tornar uma unidade e se elevar a uma 
dimensão mais alta, se tornando a ONU Verdadeiros Pais—em outras palavras, a ONU de um 
mundo verdadeiramente pacífico. Com isto no centro, todos os maus problemas confrontando o 
mundo satânico—tais como guerra, doença e fome—serão resolvidos. Esta é seguramente a 
direção que todas as pessoas devem seguir. Elas não terão escolha porque Deus no céu e os 
Verdadeiros Pais estarão com elas. O egocentrismo individualista como também o egocentrismo 
coletivo serão erradicados, e isto conduzirá para a realização de um mundo governado por nossa 
consciência e a razão natural sem nenhuma necessidade de eleições influenciadas por poderes 
satânicos.  
 
Quarto, a bênção do matrimônio internacional e intercultural é o método ideal para se estabelecer 
famílias verdadeiras que purificarão a linhagem da raça humana decaída e edificarão o reino da 
paz. No final, reconciliação e paz virá através da linhagem. Quando negros e brancos, orientais e 
ocidentais, Budistas e Cristãos, Judeus e Muçulmanos se casarem e realizarem a tradição do 
matrimônio abençoado que os Verdadeiros Pais estabeleceram, este mundo naturalmente formará 
a realidade de uma única família que procura e estabelece a pátria e terra natal de Deus.  
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Um reino celeste ideal baseado no ideal de uma única família sob Deus surgirá. Quando 
derretermos nossas armas e canhões para fazer arados, um novo mundo de paz se abrirá diante de 
nós.  
 
Quinto, Deus nos criou como Suas contrapartes em amor, e Ele preparou o mundo natural como 
um presente para nós, Seus filhos. Deus não deixaria Seus filhos vivendo em um deserto estéril 
desprovido de belas paisagens. Esse é o motivo pelo qual todas as pessoas têm a tarefa de 
preservar e amar o mundo natural como Deus faz. Estou dizendo que vocês devem desenvolver 
sua natureza humana como ela foi originalmente concebida para ser, de modo que vocês 
experimentem ressonância até mesmo com um punhado de flores selvagens como se estivessem 
compartilhando uma conversa sincera com elas. Esse será um atalho para restaurar a humanidade 
para Deus.  
 
Senhoras e senhores que foram escolhidos pelo Céu! Todos vocês verdadeiramente receberam 
uma bênção celeste. Vocês estão participando na cerimônia para lançar os empreendimentos 
providenciais governados pelo Rei dos Reis. Vocês estão testemunhando com seus próprios 
olhos o turbilhão deste ponto de transição histórico. Vocês receberam um convite para participar 
na coroação, o aniversário de bodas de ouro e a celebração da autobiografia dos Verdadeiros 
Pais, o Rei dos Reis no nível horizontal, que governará toda a criação como o representante 
físico de Deus, o Rei dos Reis no nível vertical. Será que vocês novamente, durante o tempo de 
suas vidas, terão a chance de participar de uma ocasião tão histórica e significante? Seus 
antepassados, contando com bilhões por todo o cosmos, e também seus descendentes, gritarão, 
dançarão e viverão em alegria e deleite neste tempo, sacudindo o próprio eixo da terra.  
 
Eu oro que vocês abram os olhos de suas mentes e gravem este extraordinário momento histórico 
em sua alma. Quando durante suas vidas vocês serão capazes de testemunhar um dia de bênção e 
glória como tiveram hoje? Eu espero que vocês possam prestar atenção às palavras do Céu que 
compartilhei com vocês hoje e as utilizem como diretrizes para suas vidas a partir de agora.  
 
Senhoras e senhores que foram escolhidos pelo Céu! Estou certo que todos vocês sentiram isto a 
partir da mensagem que acabamos de ler, mas a humanidade está entrando em uma nova era 
providencial na qual a terra será governada diretamente por uma nova maneira e uma nova lei 
celeste. Esta é a nova era providencial da realidade do quarto e original Adão quando ninguém 
pode entrar no novo Reino do Céu sem herdar o novo padrão de coração de Deus baseado em 
Sua natureza original. Através da coroação providencial dos Verdadeiros Pais, o aniversário de 
bodas de ouro, a celebração da publicação e a comemoração do quinquagésimo quinto 
aniversário da fundação da Associação do Espírito Santo nesta nova era, eu oro que vocês 
possam formar sábias e novas famílias de cidadãos no Reino de Deus, o Cheon Il Guk—famílias 
cujos membros distinguem claramente entre Caim e Abel em suas vidas, que os integram em 
uma nova realidade de Abel, colocando a bondade em seu centro, e que restauram a realidade das 
três eras do Velho, Novo e Completo Testamento e as três gerações da minha família. Estou 
pedindo para vocês formarem e viverem como novas famílias verdadeiras baseados na natureza 
humana original através da qual os novos verdadeiros avôs, verdadeiros pais e verdadeiros netos 
podem entrar, de mãos dadas, no novo Reino do Céu. Por favor, gravem em seus corações o 
significado desta reunião para estabelecerem o mundo verdadeiramente pacífico da ONU 
Verdadeiros Pais, a qual estamos celebrando hoje.  
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Eu oro e proclamo nos nomes dos vitoriosos Verdadeiro Deus e Verdadeiros Pais que a nova 
autoridade da grande bênção do verdadeiro Deus, o Rei dos Reis de todas as nações, possam fluir 
abundantemente em suas novas famílias, novas nações, e por todo o novo cosmos.  
 
Que as bênçãos de Deus possam preencher o cosmos inteiro.  
 
Muito obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 
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