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A BÊNÇÃO DO SAGRADO MATRIMÔNIO É O CAMINHO PARA UNIR 
AS VIRTUDES DO CÉU E DA TERRA E HARMONIZAR  

E UNIFICAR O UNIVERSO COMO UMA UNIDADE 
 

Reverendo Sun Myung Moon  
20 de agosto de 2005 

 
O seguinte discurso dado pelo Verdadeiro Pai, foi proferido em Seul, Coreia, no Ginásio 
Olímpico no dia 20 de agosto de 2005, em uma reunião para mais de quinze mil dignitários da 
Coreia e do exterior, incluindo muitos Embaixadores da Paz, e marcou  o 1º aniversário da 
Convocação de Liderança Internacional, patrocinado pela Federação Inter-religiosa e 
Internacional para a Paz Mundial, quando o Verdadeiro Pai foi honrado na Assembleia Nacional 
da Coreia, com o prêmio "Rei da Paz".  
 
Respeitados convidados daqui e do exterior, amadas Famílias Abençoadas: 
  
Eu gostaria de expressar minha mais profunda gratidão pelo trabalho que estão fazendo em muitos 
lugares ao redor do mundo para estabelecer a Pátria de Deus e trazer paz à humanidade. Estamos 
reunidos aqui hoje para comemorar os dias históricos de 2004, quando aconteceram cerimônias 
em ambos os locais, no Capitólio Hill nos Estados Unidos e na Assembleia Nacional da Coreia, 
honrando-me com uma coroação como "Rei da Paz".  
 
Ao mesmo tempo, este também é o 20º aniversário do dia que fui liberto da prisão de Danbury 
nos Estados Unidos depois de alcançar vitória sobre as dificuldades do encarceramento lá. Aquela 
foi a última, das seis vezes em minha vida, que foi necessário eu ser preso devido à perseguição e 
às acusações injustas.  
  
Neste significante dia, gostaria de dar-lhes uma mensagem do Céu relativa ao valor da Bênção do 
Sagrado Matrimônio e seu significado. O título de minhas observações é "A Bênção do Sagrado 
Matrimônio é o Caminho para Unir as Virtudes do Céu e da Terra e Harmonizar e Unificar o 
Universo como Um.” 
  
A Família do Ideal da Criação 
  
Amados convidados: em que forma existe Deus, o Criador de todas as coisas no universo? Deus 
existe como as características duais de um parceiro sujeito na posição masculina, e parceiro objeto 
na posição feminina. Deus criou Adão e Eva, os primeiros antepassados humanos, dividindo as 
posições masculina e feminina dentro Dele. Era para os filhos de Adão e Eva terem sido criados 
no mesmo padrão de masculino e feminino como resultado da união formada por Adão e Eva.  
  
A criação de Deus aconteceu de acordo com este princípio de origem, divisão e união. Deus é a 
primeira geração, Adão e Eva foram a segunda geração, e era para os filhos de Adão e Eva ter se 
levantado na posição da terceira geração. Estas três gerações teriam formado uma única família. 
Deus deu Sua bênção de forma que os descendentes sem pecado poderiam ser multiplicados por 
milhares de gerações. Assim é como Deus criou os seres humanos.  
  



2 
 

Se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição individual conforme a vontade de Deus, isto é, se 
eles tivessem alcançado a perfeição do seu caráter, e entrado em relações conjugais com a Sua 
bênção e realizado uma unidade perfeita com Ele, então um vínculo teria sido formado permitindo 
Deus residir dentro deles. Igualmente, os seus filhos teriam sido unidos a uma ordem sagrada de 
amor, possibilitando-os formar vínculos de relacionamento pai-filho diretamente com Deus. Esta 
é a maior bênção de Deus à humanidade.  
  
Em termos gerais, abençoar alguém significa que oramos pela boa sorte dele. Então, qual é o 
auge, o ápice da boa sorte? Qual é o aspecto mais precioso da boa sorte? Não é o dinheiro. Nem é 
a fama. Não é o poder ou o conhecimento. Se Adão e Eva somente tivessem sido capazes de se 
casar com a bênção de Deus e multiplicado filhos sem pecado, esta teria sido a mais preciosa de 
todas as bênçãos. Toda a criação teria respondido com alegria, e este teria sido também o dia da 
maior alegria de Deus. Seria o lugar onde o Reino do Céu na Terra e o Reino do Céu no Céu se 
encontrariam.  
  
O que teria acontecido se a criação de Deus no Jardim do Éden tivesse terminado com o homem, e 
não tivesse havido nenhuma mulher? O milagre de todos os milagres é que os homens e as 
mulheres existem juntos neste mundo. Se só um existisse seria o mesmo que nenhuma existência. 
A humanidade teria terminado em menos de cem anos. É somente quando os homens e as 
mulheres se unem que o caminho celeste pode ser estabelecido e os princípios éticos e morais têm 
o seu começo.  
  
Assim o matrimônio de Adão e Eva aperfeiçoados teria sido o matrimônio do próprio Deus. Deus 
teria permanecido como Deus, mas também Adão e Eva teriam se tornado a incorporação de 
Deus. Adão e Eva teriam se tornado o corpo de Deus, e Deus teria estabelecido dentro das suas 
mentes para se tornarem os Verdadeiros Pais da humanidade em ambos os aspectos, espiritual e 
físico.  
  
Queda e Restauração 
  
Mas, senhoras e senhores, como resultado da queda cometida no princípio pelos primeiros 
antepassados humanos, a história humana se deteriorou em uma história de pecado e luta. Os seres 
humanos, naturalmente, deveriam ter atendido a Deus como nossos Verdadeiros Pais, mas ao 
invés, nos tornamos os prisioneiros do inferno, dominados pelo falso pai, o diabo Satanás. Os 
corpos de Adão e Eva teriam se tornado templos de Deus, e Deus teria habitado neles, e eles 
teriam se tornado pessoas que possuem valor divino. Ao invés, os seus corpos se tornaram um 
canteiro de toda a forma de pecado e falsidade, e o diabo os usou como um palco de sua dança.  
  
Em termos práticos, a queda significa que o matrimônio que deveria ter sido realizado com a 
bênção de Deus, ao invés foi realizado centrado em Satanás. De acordo com o Princípio de 
Criação, o amor verdadeiro, a vida verdadeira e a linhagem verdadeira são herdados a partir dos 
pais. Isto significa que os seres humanos nascidos com Satanás como seu pai, sem chance da 
própria escolha, herdam o falso amor, a falsa vida e a falsa linhagem.  
  
Nos tornamos uma humanidade lamentável, exausta pela luta entre nossa mente e corpo, com 
cada um forçado a deixar este mundo sem ter conseguido solucionar este problema, mesmo no 
momento de sua morte.  
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Ignoramos a voz de nossa consciência que representa a voz de Deus dentro de nós, e conduzimos 
nossas vidas controladas pelos desejos de nosso corpo que se tornou o escravo de Satanás. Este é 
o quadro da condição humana.  
  
A maioria das pessoas nem mesmo percebe que caiu a ponto de viver em um estado tão miserável 
e oprimido. Elas olham ao redor e vêem que outros estão na mesma situação. Elas, aparentemente, 
pensam que poder ver, mas na realidade estar cegas, é quase natural. Elas se tornam pessoas tão 
tolas e lamentáveis. Quanto tempo mais vocês viverão inconscientes sobre esta tragédia?  
  
Em princípio, a pessoa que causa um problema é responsável para resolvê-lo. Porque caímos por 
falso amor, temos que erradicar o falso amor até mesmo nos seus últimos vestígios. Nesse 
fundamento, devemos receber a verdadeira bênção do sagrado matrimônio centrando no 
verdadeiro amor de Deus, e começar a construir verdadeiras famílias. Devemos fincar verdadeiras 
raízes que nos permitirão multiplicar verdadeiros descendentes, geração após geração.  
  
Porém, isto não é algo que alguém pode alcançar só desejando que isto se torne realidade. Não é 
verdade que, durante dezenas de milhares de anos desde o começo da história humana, ninguém 
foi capaz de alcançar este estado e salvar a humanidade do mal e do pecado? As muitas religiões 
que têm se levantado e caído ao longo do curso da história fizeram o seu melhor para alcançar 
este propósito, mas mesmo elas foram incapazes de superar o obstáculo da natureza decaída, e 
cada qual tem falhado ou sido forçada a tomar desvios. Mas, Deus é um Pai de verdadeiro amor. 
Ele deu para Jesus o status de Seu filho unigênito e fez a Si mesmo encarnado nesta terra. Jesus 
veio com a missão de Salvador e Messias, e dedicou sua vida de 33 anos para realizar esta 
vontade do Céu. Ainda no fim, ele mesmo faleceu a meio caminho através do curso como um 
sacrifício sobre a cruz.  
  
Não estou me referindo a qualquer fracasso por parte do próprio Jesus. Jesus que estava 
qualificado como o ser humano perfeito ou segundo Adão, procurou pela Sua noiva. Porém, o 
Judaísmo e Israel que o Céu tinha preparado por milhares de anos, não puderam entender a 
Vontade do Céu, e a ignorância deles forçou Jesus a seguir pelo caminho da cruz. Jesus era a 
encarnação da semente do Céu do amor verdadeiro, sem pecado e puro, mas no fim ele teve que 
voltar ao Céu sem poder plantar aquela semente nesta terra. Jesus veio para achar uma noiva na 
terra, realizar o Matrimônio do Cordeiro na presença de ambos, do Céu e da terra, estabelecer uma 
família de amor verdadeiro e multiplicar a verdadeira linhagem do céu sem pecado. Até mesmo 
esta missão foi bloqueada, a meio caminho do processo.  
  
A Encarnação dos Verdadeiros Pais e o Valor da Bênção 
  
O amor de Deus é absoluto, único, imutável e eterno, e também os atributos da Sua vontade são 
absolutos, únicos, eternos e imutáveis. Portanto, o ideal de criação de Deus deve ser completado 
absolutamente nesta terra. A providência pela qual o Céu buscou os filhos de Deus que foram 
perdidos na queda de Adão e Eva deve ser realizada. Por favor, entendam que, embora Jesus tenha 
passado para o mundo espiritual por causa da descrença de Israel, hoje o Céu enviou para esta 
terra o Verdadeiro Pai que é o salvador da humanidade, o Messias e o retorno do Senhor, e está 
trazendo a história da Providência da Salvação a um fim. Deus está levando a cabo a Sua 
providência absoluta e eterna conforme um programa para a providência de salvação que não 
pode mais ter qualquer atraso ou prorrogação.  
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Senhoras e senhores, vocês estão posicionados hoje em uma cena muito ativa da providência. 
Deixem aqueles com ouvidos para ouvir, que ouçam. Deixem aqueles com olhos para ver, que 
vejam com certeza. Deixem aqueles com bocas para falar que dêem testemunho a todas as nações. 
O Rev. Sun Myung Moon que agora se levanta diante de vocês é o Salvador, Messias, retorno do 
Messias, Rei da Paz e Verdadeiros Pais. Ele se manifestou na terra com a unção do Céu como 
aquele a quem a humanidade esperou com ansiedade por tão longo tempo.  
  
Esta não é minha própria reivindicação. Os fundadores das principais religiões e dezenas de 
milhares de outros santos e sábios no mundo espiritual enviaram mensagens que testemunham 
este fato. O próprio Deus enviou uma mensagem pedindo que todas as 6 bilhões de pessoas 
trabalhassem para estabelecer o Reino da Paz sobre a terra, centradas nos Verdadeiros Pais. Estas 
mensagens já foram amplamente publicadas. Se você não puder acreditar nestes fatos, por favor, 
conecte-se em oração. Seguramente, o Céu lhe dará as respostas que você busca em oração.  
  
Senhoras e senhores, qual é então o caminho que a humanidade que se tornou oliveira selvagem 
como descendente da queda deve tomar? É receber a Bênção do Sagrado Matrimônio de Deus 
através dos Verdadeiros Pais. Uma oliveira selvagem sempre será uma oliveira selvagem, até 
mesmo depois de mil anos. Ela deve ser enxertada em uma oliveira cultivada, ou verdadeira 
árvore de oliveira e assegurar a si mesma a verdadeira linhagem de sangue. A Bênção do Sagrado 
Matrimônio recebida dos Verdadeiros Pais é a bênção e a graça de ser enxertado na árvore de 
oliveira verdadeira.  
  
Às vezes é dito no mundo que a Bênção do Sagrado Matrimônio conduzida pelo Rev. Moon não é 
nada além de um matrimônio executado no estilo da Igreja de Unificação. Porém, esta cerimônia é 
muito mais do que um casamento para marcar a união de um homem e uma mulher com a 
finalidade de começar a construir uma família. Os casamentos realizados até agora foram 
centrados nos dois indivíduos envolvidos, mas a Bênção do Sagrado Matrimônio contém 
conteúdo que devolve alegria a Deus. É uma condição preciosa para indenizar a história. Ela é 
uma grande e sagrada cerimônia de bênção e graça. Por favor, entendam que, nesta cerimônia, 
solucionamos a aflição de Deus desde a queda de Adão e Eva e ultrapassamos o padrão de noiva e 
noivo que Jesus não pôde realizar. Assim, o termo "Bênção do Sagrado Matrimônio" não 
começou simplesmente comigo ou com a Igreja de Unificação. Ao invés, ele existiu no mais 
profundo coração de Deus desde o tempo da Criação. Porém, depois da queda humana isto se 
tornou um dos Seus mais nutridos desejos. Por favor, entendam que Deus sempre procurou isto 
como uma meta e desejou ver isto acontecer.  
  
Há alguém que conhece as circunstâncias de Deus, que teve que caminhar um caminho de 
sofrimento indescritível para promover este dia histórico? Este é um dia histórico de resolução da 
aflição e um dia providencial quando o desejo apreciado de Deus é realizado. Vista neste nível, a 
Bênção do Sagrado Matrimônio é uma bênção incrível, mas também pode ser uma bênção 
inacreditavelmente assustadora.  
  
A posição da Bênção do Sagrado Matrimônio é onde toda a tristeza da história, do passado mais 
distante até o presente, pode ser trazida ao término. Um novo começo pode ser feito para cumprir 
os desejos nutridos por Deus. É um ponto de partida, uma oportunidade para criar um novo futuro 
para a humanidade. É a maneira mais certa para desembaraçar a si mesmo do domínio que 
Satanás exerceu na Era Antes do Céu.  
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Só pela Bênção do Sagrado Matrimônio você pode herdar o vínculo do amor dos Verdadeiros 
Pais. Ela é o processo e o resultado final da transferência da total autoridade do Céu. Quando uma 
família que recebeu a bênção for para o mundo espiritual, os Verdadeiros Pais serão responsáveis 
por ela. Isto significa que tal família viverá sob o domínio dos Verdadeiros Pais. Uma vez que um 
vínculo divino é feito com os Verdadeiros Pais pela Bênção do Sagrado Matrimônio, isto se torna 
um vínculo eterno e imutável. A Bênção do Sagrado Matrimônio se torna a chave para abrir os 
portões do Céu.  
  
O Cumprimento da Bênção na Era Após a Vinda do Céu 
  
Então, senhoras e senhores, que tipo de tempo e era é aquele quando a Bênção se torna realidade? 
A Era Antes da Vinda do Céu, quando o mundo estava sob o domínio de Satanás terminou, e 
entramos na Era Após a Vinda do Céu, quando o Reino da Paz será estabelecido. Este é o melhor 
dos tempos, quando a aflição de Deus que trabalhou durante seis mil anos para ver este dia está 
resolvida e os desejos nutridos da humanidade pela paz são realizados.  
  
Este é o tempo quando vemos o cumprimento dos desejos nutridos de Jesus que veio para esta 
terra, mas partiu antes de poder cumprir completamente a vontade de Deus. Além disso, este é o 
tempo quando os botões do amor verdadeiro desabrocham e produzem frutos pela primeira vez 
desde a criação dos seres humanos, e quando podemos ser bem-vindos por toda a natureza e 
podemos receber seu respeito e glória. Quão fortemente Deus tem ansiado para ver este dia? 
Chegamos a uma nova era na qual o mal desaparece. Neste momento, um novo Céu e uma nova 
Terra são estabelecidos sob a luz brilhante do sol, e toda a criação comunga juntamente, e o 
universo inteiro dança em uma nova manhã de vitória.  
  
Eu disse que o ideal celeste não pode ser cumprido sem estabelecer a família pela Bênção do 
Sagrado Matrimônio. O ideal celeste é completado quando a vontade de Deus for cumprida e o 
modo celeste for estabelecido na família, centrada no amor verdadeiro.  
 
Que tipo de amor é o amor verdadeiro? O verdadeiro amor existe para o benefício público; é um 
amor que busca primeiro dar e viver pela causa do todo. É um amor que dá, mas então nem 
mesmo se lembra que deu, e dá sem fim. É um amor que dá alegria. É o coração de amor de uma 
mãe abraçando o seu filho e alimentando-o em seu seio. É o amor de um filho que pratica a 
devoção filial para com os pais e se sente alegre. Da mesma maneira que estava com Deus quando 
Ele criou os seres humanos, o amor verdadeiro é a criação de um amor que é absoluto, único, 
imutável e eterno sem condição ou expectativa de receber qualquer coisa de volta. 
  
O amor verdadeiro cria para nós a fonte do universo, o centro do universo e o dono do universo. O 
amor verdadeiro também simboliza a raiz de Deus, Sua determinação e Seu poder. Assim quando 
estivermos atados no amor verdadeiro, podemos estar juntos para sempre, e ainda desfrutar a 
companhia um do outro. O universo e mesmo Deus seguirão quando nós os puxarmos com amor 
verdadeiro.  
  
O valor do amor verdadeiro é reconhecido por seu poder para por um fim eterno às muralhas que 
os seres humanos, descendentes da queda, criaram, inclusive barreiras nacionais, raciais e 
religiosas.  Um pré-requisito absoluto para entrar no Reino do Céu é uma vida vivida pela causa 
dos outros, isto é, uma vida de amor verdadeiro.  
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O que é o modo celeste? Em resumo, é a tradição do Céu. É uma tradição de praticar o amor 
verdadeiro arraigada no Céu. Uma vida do modo celeste é uma vida exaltada que transcende as 
leis humanas do mundo. Violentas revoluções sociais ou políticas são desnecessárias no amor 
verdadeiro, e o mesmo é verdade no modo celeste. Você precisa seguir somente o caminho do 
amor verdadeiro, o modo celeste, e praticar uma vida de sacrifício e serviço que seja pela causa 
dos outros. Este é o caminho que provocará uma explosão do amor de Deus. Este é o caminho 
para desenvolver e ampliar a linhagem de Deus, e o caminho para preservar a linhagem de sangue 
de Deus para sempre. Você precisa correr adiante nesta Idade Após a Vinda do Céu com uma 
determinação que diz: “Enquanto Deus não mudar, eu não mudarei. Não importam as 
circunstâncias, eu continuarei neste caminho. Até mesmo se a vida, o amor, e os ideais que eu 
preservei até agora no mundo satânico forem todos levados de mim, eu continuarei neste 
caminho. Até mesmo se Deus mudar, eu trarei Deus de volta e continuarei neste caminho com 
Ele. Se Deus não for absoluto, eu O farei absoluto, se necessário, e continuarei neste caminho”. 
  
Senhoras e senhores, por que nos casamos? Eu disse que nos casamos para entrar no Reino do 
Céu e para salvar a humanidade. Nós temos que entender que quando duas pessoas se tornam 
esposo e esposa pela Bênção do Sagrado Matrimônio, a esposa que se levanta diante do esposo é 
uma filha de Deus e uma filha da humanidade. Se o homem pode amar a sua esposa tanto quanto 
a humanidade a ama, e tanto quanto Deus a ama, então ele está qualificado para ser o seu esposo. 
O mesmo é verdade para a mulher. Só porque ele é seu esposo, não diga: “Olhem, aquele é meu 
homem”. Antes de você o reivindicar como seu homem, pense nele como o filho de Deus e como 
um homem que representa todos os homens do mundo.  
  
Entre um esposo e esposa, o esposo é o pé direito e a esposa o esquerdo. Eles deveriam deixar 
pegadas de uma vida vivida pela causa de Deus e da humanidade. Na realidade, estas pegadas são 
suas famílias. Mas se o pé direito ou esquerdo não estiver inteiro, a pessoa mancará. Você será a 
pessoa que deixa pegadas que mostram um manco? Quando você se torna um par no qual a esposa 
apoia o esposo como se ela fosse Céu, e o esposo segura a esposa em estima e a protege como se 
ele fosse terra, então o lugar onde eles se abraçam será onde são harmonizadas as virtudes do céu 
e da terra e o universo será harmonizado como um.  
  
Nossa Missão 
  
Respeitados líderes, agora estamos entrando em uma época gloriosa. O Reino do Céu na terra que 
é o ideal da criação de Deus, o Reino da Paz, está sendo estabelecido diante de seus olhos. A vida 
que eu vivi por mais de 80 anos, um solitário caminho manchado com gotas de sangue e suor, 
vivida somente para o caminho do Céu, está agora testemunhando os frutos da vitória pela causa 
dos seis bilhões de pessoas no mundo.  
  
Em mais de 180 países, Embaixadores da Paz que herdaram a vontade do Céu e a tradição estão 
trabalhando duro, dia e noite, proclamando os valores do amor verdadeiro e de verdadeiras 
famílias. Eles estão avançando com força total para estabelecer um mundo de paz nesta terra. No 
Oriente Médio, um dos barris de pólvora do mundo, judeus, cristãos e muçulmanos acharam os 
recursos em minha filosofia de paz para se empenharem em uma nova dimensão de diálogo da 
paz. O Pensamento de Unificação do Rev. Moon também teve um papel decisivo no término da 
Guerra Fria. Esforços atrás das cenas para provocar a unificação de minha pátria da Coreia estão 
sendo levados a cabo sob minha liderança.  



7 
 

Mas isso somente não é o bastante para me satisfazer. Eu comecei meu trabalho de vida ao 
comando do Céu. Eu vim como o Verdadeiro Pai da humanidade ungido por Deus, e estou 
determinado a manter minha promessa a Ele de construir o Seu Reino.  
   
Senhoras e senhores, eu gostaria de aproveitar a oportunidade deste precioso fórum de hoje para 
declarar um projeto verdadeiramente histórico e revolucionário pela causa da paz e do bem-estar 
da humanidade. Este é um projeto para construir uma ponte sobre, ou um túnel sob o Estreito de 
Bering, onde Satanás historicamente dividiu leste e oeste, e norte e sul, e onde massas de terra 
norte americanas e russas estão separadas.  
  
Esta “Ponte-túnel do Rei da Paz Mundial” será conectada a um “futuro” sistema de Rodovia 
Internacional de forma que as pessoas poderão viajar de carro do Cabo da Boa Esperança, na 
África, para Santiago no Chile, e de Londres para Nova York, tornando o mundo uma única 
comunidade.  
  
O céu nos adverte que já não serão toleradas separação e divisão. Este projeto ligará o mundo 
junto como uma única comunidade, demolirá as muralhas de raça, cultura, religião e 
nacionalidade criadas por seres humanos, e estabelecerá o mundo de paz que foi o desejo nutrido 
por Deus.  
  
Os Estados Unidos e a Rússia têm que se tornar como um, juntamente com nações europeias, 
China, Índia, Japão, Brasil, e todas as outras nações, e realmente todas as religiões do mundo. 
Juntos eles têm que combinar as suas energias para ter sucesso neste projeto histórico. O sucesso 
deste projeto terá um papel decisivo no estabelecimento do Reino da Paz onde não haverá 
nenhuma necessidade de guerra ou divisão.  
  
Senhoras e senhores, alguns podem questionar como um tão enorme projeto pode ser completado. 
Mas onde há a vontade de Deus, há um modo. A ciência e a tecnologia do século XXI avançaram 
a um nível onde perfurar um túnel sob o Estreito de Bering não é um problema. Os custos de 
construção também não são um problema. Por exemplo, vocês sabem quanto dinheiro verteram os 
Estados Unidos na guerra no Iraque durante os últimos três anos? A cifra logo vai alcançar 200 
bilhões de dólares. Isso é mais que suficiente para completar o projeto do Estreito de Bering. 
  
A Escolha Diante de Nós 
  
Por que não só os Estados Unidos, mas tantos no mundo continuam a tolice e o barbarismo da 
guerra, despejando dinheiro sem fim no projeto de matar um ao outro? A humanidade deve deixar 
de repetir a perversidade de sacrificar as vidas de nossas crianças, desperdiçando quantias 
astronômicas de dinheiro por causa da guerra. O tempo chegou para todos os países do mundo 
agregarem os seus recursos e num ímpeto para adiante estabelecer o mundo de paz que é o desejo 
de Deus que é o mestre do grande universo.  
  
A humanidade entrou em uma rua sem saída, e o único meio para ela sobreviver é apoiar a 
filosofia de paz do amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira que é ensinada pelo 
Rev. Moon. Quando seus bons antepassados forem mobilizados e as forças celestes da Idade 
Depois da Vinda do Céu se moverem para baixo sobre a terra, mesmo países e pessoas que 
parecem fortes não terão escolha senão se render.  
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A escolha está agora diante de vocês. Não pode haver nenhuma perfeição na ignorância. Esta 
mensagem que trago a vocês é uma advertência e uma bênção do Céu. Vocês caminharão comigo 
enquanto eu subo e ganho vitória conforme a fortuna celeste? Vocês se tornarão os atores 
principais estabelecendo verdadeiras famílias, verdadeiras sociedades, verdadeiras nações e um 
verdadeiro mundo? Ou vocês permanecerão cativos atrás das mesmas velhas muralhas que 
Satanás aprecia, a muralha da sua religião, a muralha da sua cultura, a muralha da sua 
nacionalidade, e a muralha da sua raça e gastarão o resto de suas vidas em agonia e pesar? O céu 
está chamando líderes valentes que virarão este mundo do mal de cabeça para baixo e 
estabelecerão um novo céu e nova terra.  
  
Hoje lhes dei a mensagem do Céu. Por favor, gravem-na no fundo de seus corações e lembrem 
que a Bênção do Sagrado Matrimônio recebida dos Verdadeiros Pais tem o valor unificador de 
reunir as virtudes do céu e da terra. Por favor, usem esta informação para fixar novas coordenadas 
para suas vidas de forma que vocês possam se tornar líderes sábios.  
  
Deixem-me terminar minhas observações lhes pedindo para jurar que vocês se tornarão líderes 
valentes e manterão o modo celeste que se tornou a tradição da Era Após a Vinda de Céu, e que 
conduzirão o mundo e a humanidade.  
  
Obrigado. 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
www.unificacionista.com 
Fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon05/SunMyungMoon-050820.htm 

 
 


