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A Cerimônia da Declaração da Bênção Eterna de Deus 
 
Reverendo Sun Myung Moon 
1º de julho de 1991 
Seul, Coreia 
 
Eu acabei de chegar do Alasca. Estou fazendo uma visita especial porque este tempo tem grande 
significado a partir do ponto de vista da providência.  
 
O Significado de 1º de julho de 1991 
 
O primeiro dia de julho deste ano não é um primeiro de julho comum. A partir do ponto de vista 
da história da providência, este é o ano central do curso de três anos, que em si é um período de 
transição na história. O fluxo da história agora deve mudar. O mundo democrático e o mundo 
comunista perderam completamente sua direção, e o mundo religioso também perdeu 
completamente a direção. Todos os fundamentos nos quais os homens se orgulhavam foram 
destruídos. Isto tinha que acontecer.  
 
Quando o outono chega, o verdadeiro fruto e o falso fruto revelarão sua verdadeira identidade. O 
falso fruto naturalmente será lançado no fogo e queimará, e o verdadeiro fruto será colhido. Mas a 
partir da perspectiva da providência de restauração ou salvação, não estamos interessados em 
muitos frutos. O fruto da realização que as religiões buscam não são muitos, mas somente um. 
Embora existam muitas religiões tais como budismo, confucionismo e assim por diante, o fruto 
que elas perseguem é um único.  
 
Quem é o dono desse fruto? Não é algum soberano. Não é alguma nação. Pessoas que governam 
nações não podem colher o fruto, e os muitos grupos religiosos não podem colher este fruto e 
reivindicá-lo como seu. O fruto deve representar algum grupo religioso específico que represente 
todos os grupos religiosos, que colhe o fruto amadurecido para ser recebido como o fruto de Deus.  
 
A partir desta perspectiva, o que Deus desejaria? Não vou me envolver em uma longa discussão 
da providência de salvação sendo a providência de recriação, mas se dizemos que esta é a obra de 
recriação, então a questão é por que Deus precisa colher o fruto recriado. Olhando para ele 
centrando no céu, não é porque o outro fruto é indigno, mas Deus está buscando o fruto da 
linhagem celeste, para o propósito de estabelecer essa linhagem de sangue. A fim de estabelecer a 
linhagem de sangue, devemos conectar com a tradição que pode passar através do karma do amor 
centrando em Deus.  
 
A História da Restauração do Direito de Primogenitura do Filho Mais Velho 
 
Atualmente as pessoas decaídas herdaram a linhagem de sangue de Satanás. Este é o problema. 
Quão difícil é restaurar as pessoas de volta ao céu, uma vez que elas herdaram a linhagem de 
Satanás? Permitam-me responder desta forma: a posição do céu é semelhante a um homem que 
perdeu sua amada amante, e tem que amar outra mulher e, além disso, amar o filho dessa outra 
mulher a quem outro homem gerou, como seu próprio filho. O problema é como Deus pode 
aceitar esse filho como seu próprio herdeiro direto.  
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Francamente, isto deve ser miserável e torturante. Sendo que esta aceitação não poderia ser feita 
de uma vez, Deus começou a partir da posição individual e passou através de um curso de 
tribulação envolvendo esse grau de amor nos níveis familiar, tribal, social, nacional e mundial, 
perseverando e superando tudo. Desta forma, Ele esteve esperando até o tempo que Ele pode 
enviar o Messias.  
 
Como o Messias vem? Ele vem após a purificação da linhagem de sangue. Como vocês sabem, 
porque Caim e Abel nasceram com base na unidade de Adão e Eva [pais falsos], a fim de limpar 
sua linhagem, Caim e Abel devem entrar no útero de Verdadeiros Pais e serem renascidos nas 
posições invertidas de filho mais velho e segundo filho. Originalmente, não haveria tais coisas 
como “tipo” filho mais velho e “tipo” segundo filho. Não pode haver filho mais velho e segundo 
filho para o propósito de distingui-los [como relativamente bom e mal]. A partir do ponto de vista 
da providência de restauração, simplesmente estabelecer a posição do segundo filho como o filho 
mais velho não é suficiente para retificar a linhagem. Os dois devem buscar e entrar na fonte de 
vida mais uma vez. Isto é o que aconteceu através de Tamar na época do Velho Testamento.  
 
Quando olhamos superficialmente para a Bíblia, é difícil aceitar a história de Esaú e Jacó. A mãe 
deles enganou seu esposo Isaque e seu filho mais velho Esaú para permitir que seu filho mais 
jovem, Jacó, recebesse a bênção. Isto é inaceitável até mesmo pelos padrões éticos desse tempo. É 
perverso. Assim, a questão é, por que este conteúdo foi registrado na Bíblia como um evento 
importante?  
 
É o mesmo quando vocês olham para a vida de Maria. Uma virgem deu nascimento a um filho. 
Qual era a situação do céu que necessitava que uma virgem gerasse um filho? Por que era 
necessário enviar o Messias dessa maneira? A fim de estabelecer esse fundamento, a conexão foi 
feita de Esaú e Jacó até Tamar, e a restauração devia ser feita centrando na descendência de Hagar 
e Sara, e então a história substancialmente devia seguir em frente nos níveis nacional e mundial 
centrando em Maria.  
 
Essa tradição deve ser reconhecida e herdada, e a proclamação deve ser feita de que um novo 
Messias aparecerá. Centrando no período do nível mundial e o nível nacional, o padrão histórico 
nacional deve ser estabelecido ligando todos esses eventos e proclamando a verdade por trás 
deles. Sem esta proclamação, o padrão histórico não é estabelecido.  
 
O que aconteceu a Jesus, que veio nesse fundamento? O que teria acontecido se, quando Jesus 
veio, o Judaísmo e a nação de Israel tivessem se unido como Caim e Abel? Como Jesus teria 
retornado? Jesus tinha que entrar na posição de pai. A fim de fazer isso nesta terra, como um ser 
substancial ressuscitado, ele tinha que compensar todos os sacrifícios feitos pelos segundos filhos 
para o propósito de reivindicar o direito de primogenitura dado ao filho mais velho.  
 
A visão Abel da história é que tudo deve ser dividido em Caim e Abel, e então em Esaú e Jacó. 
Mesmo depois de tudo isso, no nível nacional, Jesus deve juntar todos os relacionamentos de 
Abel, e como o ser substancial ressuscitado tipo Abel, e como o representante da nação, ele deve 
retificar o direito da primogenitura do filho mais velho no nível nacional novamente. Sem retificar 
isto, o direito da primogenitura no nível mundial não pode ser reivindicado.  
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O que deve ser feito após restaurar o direito de primogenitura e reivindicar o direito de filho mais 
velho no nível mundial? Após restaurarmos o direito de primogenitura do filho mais velho no 
nível mundial, podemos estabelecer o direito de pais no nível mundial. A menos que a 
primogenitura do filho mais velho seja reivindicada e o curso de conflito no nível mundial seja 
resolvido, pais não podem estabelecer o relacionamento linear original.  
 
O Caminho de Restauração através de Indenização não Pode ser Percorrido sem 
Entusiasmo 
 
Depois que eles chegam à terra, a tarefa dos pais é estabelecer o reino. O messias, que representa 
o Céu, deveria vir para esta terra centrado na nação de Israel e no Judaísmo, e deveria superar o 
Império Romano. Não é superar através de conflito. Tudo deve ser investido a fim de trazer a 
recriação. Dando e esquecendo, investindo e esquecendo, e desta forma esquecer o tempo e 
esquecer a própria vida e o ambiente a fim de investir – esta obstinação é a forma que seu amor 
vai durar no contexto da vontade de Deus. Se vocês se afirmam e se promovem, o que vocês 
fizerem não permanecerá durante o curso de recriação.  
 
Por esta razão, Deus não pode ter qualquer consideração em Sua mente por pessoas ou nações 
enquanto Ele trata com o fundamento nacional e mundial. Ele deve recriar aqueles que se tornam 
como os descendentes de Adão e Eva que não caíram no Jardim do Éden. Ele continuou a criar 
Adão e Eva, e investir e esquecer, e então investir e esquecer de novo repetidamente durante este 
período de restauração individual, familiar e tribal. Vocês devem entender que Deus teve essa 
atitude como o fundamento para a restauração de uma tribo condicional, um povo condicional, 
uma nação condicional e um mundo condicional.  
 
Mesmo no período dessas condições, isto não pode ser conduzido por nossa conveniência de uma 
forma humanista de acordo com algum plano aparentemente razoável. Deus não mudou durante o 
período de restauração no nível individual, nível familiar, nível tribal, nível social, nível nacional 
e nível mundial. Ele tem mantido o espírito original de amor que sempre investe a partir da 
posição de vazio. Com relação à natureza original, mesmo com relação ao mal ou a realidade dos 
poderes do diabo, a forma do amor original tem se mantido inalterada.  
 
Por esta razão, até mesmo Satanás reconhece diante Dele, “O Senhor é o único dono da criação.” 
Ele deve fazer esse reconhecimento. Quanto Satanás é mutável? Ele muda a todo momento e em 
cada lugar, sul, norte, leste e oeste. Ele arrasta o quartel-general central para o leste, para o oeste, 
para o sul e para o norte. Arrastando-o por todo o ambiente de acordo com seus caprichos, ele 
trouxe muita confusão no centro. Vocês devem entender quão miserável isto foi para o Céu, que 
teve que ignorá-lo e perseverar através do curso de recriação centrando no padrão da natureza 
original.  
 
Senhoras e senhores, onde vocês podem encontrar um exemplo no mundo no qual, enquanto o 
amado cônjuge de uma pessoa é roubado, alguém também toma os filhos da esposa ou do esposo 
sequestrado, e cuida deles como se fossem seus? Especialmente famílias abençoadas devem ter 
clareza sobre isto. Nem tudo está realizado apenas porque vocês receberam a bênção, A bênção é 
condicional.  
 



 4

Em sintonia com o alvorecer desta era, cujo propósito é herdar a realidade do coração de Deus, 
devemos entender as labutas de Deus, que trabalhou para estabelecer a tradição histórica. A partir 
desta perspectiva, vocês devem se criticar pelo padrão desta tradição: “Eu, fulano, tenho vivido 
centrando em mim mesmo.” Vocês sabem isto melhor do que qualquer outra pessoa.  
 
Para o benefício da providência de restauração no nível familiar, Deus esqueceu de Sua posição e 
prestígio a fim de conduzir a batalha. Para realizar a conclusão da restauração, Ele ignora Sua 
própria dignidade e acolhe os filhos do inimigo, e tenta torná-los Seus próprios filhos. Vocês 
devem entender que o mundo nunca pode pagar a dívida que é devida a Deus, que não odiou o 
inimigo, mas continuou essas ações por toda a história. Se suas características faciais são normais, 
e se vocês amam algo em sua aparência elegante, então vocês devem especialmente entender que 
se colocam no fundamento do trabalho e das realizações de um Deus que tentou preservar essa 
aparência tanto quanto possível.  
 
O caminho que vocês trilharão, nas direções leste, oeste, sul e norte, não é algo que será tranquilo; 
não será como se vocês estivessem em um ambiente livre. Demônios estão se opondo a nós em 
nosso caminho a partir de uma centena de direções, criando um ambiente de oposição. Vocês 
devem reconhecê-los e superá-los.  
 
O que vocês estão tentando trazer com vocês? Vocês somente podem seguir com o coração 
original progressivo que Deus criou; vocês não podem fazer isto por meio de um método ou 
estratégia inteligente. O caminho da vontade não pode ser percorrido sem entusiasmo. É um 
assunto sério de vida e morte. Esta pessoa que se coloca aqui, que fundou a Igreja de Unificação, 
tem vivido sua vida toda assim. Essa tradição deve ser deixada para trás, mas o que as famílias 
abençoadas têm feito? Elas se concentraram em suas próprias famílias, para o propósito de suas 
próprias esposas e filhos. O que estão fazendo para educá-los para que possam ser melhores do 
que os outros? Quando olho para as famílias abençoadas que estão me implorando para selecionar 
seus próprios filhos para o caminho público, eu fico tão desanimado. A partir do ponto de vista da 
tradição original do céu, como isto pode ser tolerado? Há alguns que caíram, e após a queda 
querem ser abençoados novamente. Como pode haver outra bênção? A bênção é como pendurar 
alguém com uma corda em um penhasco. É você que deve escalar. Vocês devem entender a 
vergonha. Chegará o tempo quando eu devo limpar aqueles que receberam a bênção.  
 
Vocês devem verificar suas transgressões do Princípio por si mesmos, e se arrepender. Vocês não 
podem ultrapassar a barreira por si mesmos. Eu também não posso cruzar livremente sobre a 
barreira por mim mesmo. Se eu comprasse a abençoasse um terreno, eu não poderia vendê-lo até 
agora. Mesmo quando precisei, não pude vendê-lo. Tudo deve ser oferecido a Deus. Vocês têm 
vendido as propriedades da igreja de acordo com seus próprios desejos, e tantas outras coisas, não 
é?  
 
Ao concluir a cerimônia de 1º de julho, inauguramos o tempo no qual os Verdadeiros Pais podem 
ter completa liberdade. Até agora, eu não podia fazer o que queria. Se eu pudesse fazer o que 
quisesse, por que eu teria sofrido? Por que eu teria agido de forma tão impotente diante do 
mundo? Há um tempo para tudo. Sem cumprir responsabilidade em relação ao tempo, a pessoa 
não pode erguer o rosto e agir livremente.  
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A fim de cruzar o passo da indenização, a fim de ir para o Reino do Céu, você não pode levar 
consigo o que possui. Você deve passar todas as coisas do mundo para aquele lado. Você deve 
cruzar com novos pertences. Satanás está seguindo. Por isso, é meu desejo vender todas as 
propriedades da Igreja de Unificação, e dar tudo para a nação, para o povo do mundo, e até 
mesmo vender tudo que vocês possuem para dar a eles. Assim é com Deus. Vocês devem cruzar 
completamente o caminho da providência.  
 
Eu não preciso de jornais e empresas. Eu precisei deles até agora para fornecer proteção contra o 
mundo satânico. O que eu preciso agora é a aparência de um simples viajante que pode caminhar 
livremente por toda a planície da liberdade. Devemos entrar no território do reino do Céu desta 
maneira. Isto é uma coisa solene. Vocês devem entender que o momento de cessar o fôlego está 
chegando, quando devemos concluir a vida na terra e, com um coração solene, buscar a pátria.  
 
Já se passaram sete anos desde que proclamei que vocês devem se tornar messias tribais e fazer 
lar igreja. Tenho ensinado isto a vocês por sete anos. Há alguém que disse que faria isto, que fez 
essa determinação e chorou para o propósito dessa ação sem dormir à noite? Se você gastou sem 
tempo se sentido, então você deve se arrepender. Você pensa sobre a vontade como algum assunto 
simples? Eu não posso tolerar isso.  
 
O Curso de Restauração Até o Tempo da Providência da Terra Natal 
 
Vocês devem pensar sobre a posição a partir da qual a natureza original do Céu entrou neste 
mundo. Centrando na natureza original, antes desse padrão, a realidade de Israel no nível 
individual, familiar, tribal e nacional tinha sido estabelecida. Quão ansioso Jacó deve ter estado 
até o momento que ele venceu sobre o arcanjo no Vale do Jaboque, e recebeu a bênção do Céu? 
Vocês não podem imaginar quão surpreendente foi o momento quando o nome de Israel foi 
proclamado na terra.  
 
Vocês não devem manchar o nome de Israel. Não somente o nome de Israel, vocês não devem 
manchar a linhagem de Israel. O povo israelita manchou a linhagem, e o cristianismo que surgiu 
como um clã centrando em Jesus, mas se rebaixou. O cristianismo, que estava centrado em Jesus 
como o rei e pai representando Israel, foi manchado.  
 
Atualmente, centrando na realidade cristã, podemos reconquistar a soberania que Deus quer, a 
soberania com a qual Ele abençoou Israel? Podemos colher o fruto que representa a nação? Onde 
podemos colher o fruto que representa a nação? Como podemos fazer todas estas coisas? É 
através do Messias. Devemos buscar a semente do único fruto verdadeiro.  
 
Hoje as civilizações ocidentais centradas na Inglaterra, América e França, são Caim. Ásia está 
assumindo a posição Abel, porém, a quem Caim e Abel estão procurando? Eles estão procurando 
seus pais. O Céu expulsou Eva com dois filhos em seu seio. Os pais devem ser buscados 
novamente. Caim e Abel estão buscando os pais a fim de receber a semente da linhagem pura do 
Céu. Embora o Céu esteve lidando com a semente do inimigo até agora, todo o passado deve ser 
liquidado. Colocando toda a família e nação para trás, superando a oposição enquanto nos 
esquivamos das tribulações e enfrentamos a morte, devemos buscar a posição onde podemos ser 
abraçados pelo verdadeiro esposo e receber a semente do verdadeiro filho. Esta é a providência de 
restauração. A verdadeira semente não é outra, senão os Verdadeiros Pais, o Verdadeiro Pai.  
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O Verdadeiro Pai deve prevalecer sobre a realidade satânica. Agora, com o nome do Verdadeiro 
Pai e dos Verdadeiros Pais, podemos vencer sobre a perseguição nos níveis individual, familiar, 
tribal, social, nacional e mundial. Embora o mundo livre e o mundo comunista se opuseram à 
Igreja de Unificação e ao Reverendo Moon, ao educar os líderes russos em Washington, no 
mundo livre, eu tenho assegurado vitória espiritual. Por toda a história, eles se arrependerão do 
fato que perseguiram o Reverendo Moon, não percebendo o significado providencial. Como eles 
podem se liberar do fardo de maltratarem o convidado mais precioso, aquele que é sem 
precedentes na história? Baseados nas diretivas de uma única pessoa, utilizando as pessoas e o 
ambiente, eles fizeram tudo que puderam para bloquear a Igreja de Unificação de se expandir para 
o mundo. Como eles podem ser isentados dessas más ações?  
 
Agora as tendências no mundo ocidental estão mudando por causa do Reverendo Moon. As 
tendências criadas pela sociedade ocidental passaram e chegou o tempo para as tendências fluírem 
a partir da Ásia. Para que a proclamação do estabelecimento fosse feita diante de Céu e terra, 
primeiro toda a oposição tinha que ser superada. Então todos os elementos necessários para a 
completa restauração tinham que ser indenizados, culminando em um fundamento vitorioso em 
todo o mundo democrático e comunista, cumprindo o padrão mais elevado. Ao fazer isso, o 
estabelecimento da nova era pode acontecer pela primeira vez. Para fazer isto, eu tenho 
prevalecido sobre toda perseguição, começando desde o indivíduo, e seguindo para a família, 
tribo, raça, nação e mundo. Portanto, centrando nas famílias abençoadas, estou enviando todos de 
volta para suas terras natais.  
 
Devido à Queda, o mundo se tornou mal, começando a partir da família. Devemos restaurá-la 
completamente. Todas as pessoas do tipo Caim têm arriscado suas vidas para me matar, criando 
oposição na família, tribo, raça e mundo, mas eu superei todos os obstáculos a fim de colocar este 
mundo sob controle.  
 
Porque tenho prevalecido, agora posso escalar o mundo, e então posso encontrar meu país e 
superá-lo, e então encontrar minha terra natal, e finalmente toda a minha família. Sendo que este 
tempo chegou para mim, é o mesmo para todos. Mas todos vocês não irão para minha terra natal. 
Vocês nasceram em lugares diferentes. Quantos de vocês nasceram na minha terra natal? Sendo 
que não podem reivindicar isto, vocês devem edificar seu fundamento, seguindo meu exemplo, 
para se estabelecerem em sua própria terra natal. Esta é a pregação do messias tribal.  
 
A Razão Pela Qual Eu Disse Para Vocês Fazerem Igreja Familiar 
 
Onde vocês se estabelecem? Se estabelecer entre seus irmãos em sua família não é seu lugar de 
parada. Depois de lidar com seus irmãos em sua família, vocês devem encontrar sua mãe. Com 
nós mesmos na posição do Jesus ressuscitado, devemos colocar nossos pais na posição de Adão e 
Eva no nível horizontal, centrando na realidade de liberação. Na posição de Jesus no nível tribal, 
todas as coisas que o Pai concluiu na posição paternal se conectam com o fundamento horizontal. 
Através disto, a origem de todo ódio no curso da história horizontal, o qual começou por Satanás, 
será completamente eliminado, porque o novo fundamento horizontal foi completamente 
edificado. Centrando na família, o homem é o leste e a mulher é o oeste. Uma linha foi traçada 
entre leste e oeste, e não há como mudar isto com seu próprio poder individual. Onde podemos 
restaurar isto? Não é na nação. Não é na tribo. Não é na família. Adão e Eva, centrando no amor 
falso na família, deram uma volta de 180 graus e criaram o inferno. 
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Atualmente, não há renascimento a menos que a Igreja de Unificação gire as famílias em 180 
graus, e elas sejam renascidas na linhagem celeste como uma nova semente, enxertando na 
linhagem purificada como filhos semeados pelos pais, e como novos antepassados. Sem isso, não 
há nenhuma salvação.  
 
Há salvação no cristianismo? Não há nenhuma salvação da vida real, centrando no amor eterno. 
Portanto, o Pai estabeleceu o caminho da providência da terra natal e proclamou que todos devem 
ser messias tribais em suas terras natais.  
 
Quando comecei a ensinar isto? Para fazer isso devemos criar um lar igreja que pode manter sob 
controle o problema Caim e Abel. Quando falei a vocês sobre lar igreja? Foi há sete anos. Vocês 
cumpriram isto, ou não? Eu não disse que vocês deviam fazer lar igreja? Vocês tiveram sucesso 
naquilo que disseram que fariam? Aqui estou eu, parado na sua frente, tendo trilhado esse 
caminho. Eu nunca fugi de nada no mundo satânico. Deus cuidará disso. Sigam-me e vejam o que 
acontece. Se vocês não seguem esse caminho, Deus bloqueará o caminho para seus filhos e filhas. 
Porque eu sei que essa época horrível virá, tenho continuado seguindo este caminho.  
 
Embora eu estava na Coreia, quando soube que estava sendo indiciado, eu imediatamente voei de 
volta para a América. Aqueles que deixam o campo de batalha não podem ser generais corajosos. 
Se não se tornam generais corajosos, vocês não podem ser vitoriosos, e se não se tornam 
vitoriosos, vocês não serão benvindos pela nação. Se correrem agindo como mentirosos 
assustados, vocês não podem alcançar vitória. Quando vocês cumprem, arriscando sua vida 
centrando em uma situação de vida e morte, a nação protegerá e recepcionará vocês, e vocês 
ganharão o direito de viver. Vocês podem oferecer algo para Deus – fazer uma doação para Deus 
– e pegar de volta? Vocês não podem fazer isso, mesmo ao custo de sua vida. Não importa quão 
difícil seja sua vida, vocês devem viver para o benefício dos outros.  
 
Depois que o Centro está Ajustado, Não Há Nenhum Perdão 
 
Hoje é a Declaração da Bênção Eterna de Deus. O que isso significa? As alas de direita e esquerda 
vieram a existir. Isto tem sido um problema para Deus. Elas devem estar juntas em unidade. 
Devemos marchar em frente enquanto juntamos direita e esquerda em unidade. Até agora as 
pessoas estiveram vagando entre direita e esquerda. Para colocar esta história dividida sob 
controle, Deus esteve recebendo perseguição aqui e sendo golpeado ali. Como uma esposa que 
perdeu seu esposo, como alguém que é perseguido por inimigos, Deus não pôde seguir na direção 
certa para o lugar onde Ele quer habitar, mas Ele seguiu aqui e ali e entre esquerda e direita.  
 
Desde que se juntaram à igreja, quantas vezes vocês se moveram entre esquerda e direita? Até 
agora vocês têm dito o que querem dizer e feito muitas ações erradas às custas do Verdadeiro Pai. 
Agora o Pai está orando profundamente sobre como resolver os problemas conectados com isto. 
As famílias abençoadas de Deus a quem os Verdadeiros Pais desejam, ainda não são como 
Verdadeiros Pais. As famílias abençoadas se dividiram em esquerda e direita. Sua mente e corpo 
também se separaram? Deus quer que a família esteja unida centrada em Deus Historicamente, 
Deus tem feito muitos sacrifícios para trazer os mortos de volta à vida. No processo de tentar 
direcionar a história, Deus tem sofrido tanto para trazer tudo, esquerda e direita, sob controle. 
Deus tem pacientemente esperado, suportando milhares de anos como se fosse um dia.  
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Embora os Verdadeiros Pais tenham vindo à terra, as pessoas os trataram como lixo. Todos vocês 
quiseram tirar vantagem dos Verdadeiros Pais, e os Verdadeiros Pais têm sido abusados. Hoje, 
primeiro de julho, nesta mesma hora, vocês devem se arrepender de todas as coisas que têm feito 
errado, e devem fazer um começo totalmente novo. Através de sua própria vontade, vocês devem 
lamentar e se arrepender, sentindo uma consciência culpada e vergonha de partir o coração. Vocês 
devem saber que estão na posição de lamentação e arrependimento.  
 
O Pai não pode recuar. Os pais podem recuar? Vocês devem saber que os pais não podem recuar. 
Todos os seus filhos e filhas herdarão a posição de pais, para que sua linhagem de sangue 
continue? Centrando nestes filhos e filhas, nações e o mundo serão formados. Esta é uma tarefa 
séria. Vocês podem trocar seus pais por dinheiro? Ou por dignidade? Este Princípio não mudará 
mesmo se o universo mudar. Vocês podem negar este Princípio por dinheiro? Ou por dignidade? 
Ou por poder? Ele não pode ser negado nem mesmo ao custo de sua vida. Os pais devem morrer 
para o benefício dos filhos, e os filhos devem morrer para o benefício dos pais. Somente desta 
forma podemos realmente prosseguir no caminho do Princípio universal.  
 
O Pai chamou vocês através da vontade de Deus, fez de vocês verdadeiros filhos e filhas, e 
designou a vocês a posição de messias tribal. O que é o messias? Jesus queria assumir a posição 
vitoriosa ao custo de sua vida, mobilizar os inimigos que eram contra sua mãe e pai, e colocar 
seus inimigos na posição de Adão. Esta história [esta esperança e plano] é como um sonho. 
Entretanto, a menos que isto seja cumprido, o padrão horizontal no qual leste, oeste, sul e norte 
podem viver juntos no centro não pode ser estabelecido; os 360 graus não serão desenhados. Esse 
é o motivo pelo qual devemos carregar a cruz de amor e perdão. A chance para fazer isso não 
acontece todo o tempo. Quando o messias vem, se estabelece, e se torna o centro, isto não 
acontecerá. O messias julgará. Uma vez que o centro seja estabelecido e determinado, não há 
perdão. Se você tem a lei, você deve viver pela lei. Entretanto, antes que o centro seja 
estabelecido, perdão e “re-salvação” são possíveis.  
 
Neste mundo livre, a verdade e o caminho celeste devem ser centrados nos Verdadeiros Pais e na 
família da Unificação. Sua esposa, esposo e filhos estão vivendo a vida do princípio? Quando o 
dia chega, aqueles que não trabalharam o suficiente enfrentarão o resultado. Vocês podem pensar 
que tudo está seguindo da sua forma, mas apenas esperem e vejam. Gradualmente, tudo ficará 
distorcido.  
 
Se um dos pais não cumprir a responsabilidade, o filho não encontrará o caminho certo para 
seguir com sua vida, e ele ou ela pagará indenização. O filho acabará sofrendo. Se o filho sofre, o 
pai também sofre. É assim como é. Um pai que não pode cuidar do filho adequadamente não pode 
estar aqui.  
 
Foi igual nas Idades do Velho Testamento e do Novo Testamento. Durante a Idade do Completo 
Testamento, os Verdadeiros Pais vêm à terra para confortar o sofrimento de Deus. A Idade do 
Completo Testamento é a era para o amor verdadeiro eliminar o domínio miserável da rejeição.  
 
O padrão da falsa paternidade estabelecido por Adão e Eva, que não estavam unidos com amor 
verdadeiro, deve ser corrigido baseado no amor pelo caminho do filho, o caminho de todas as 
coisas, e o caminho de Deus. Esta é uma conclusão inevitável em nossa visão do Princípio. Não 
há nenhuma objeção possível para esta visão.  
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Aqueles que inclinam primeiro [na Cerimônia Principal em 1º de julho] foram os representantes 
do mundo livre e os representantes do mundo comunista. Agora é o ponto de transição quando a 
esquerda se torna direita e tudo se inverte. Por causa da rejeição pela realidade do cristianismo, a 
realidade do comunismo está progredindo. Agora estamos entrando nesse novo nível. Se a 
realidade do comunismo não seguir o caminho centrado no Reverendo Moon, ele sairá do trilho 
pelo qual o mundo progredirá. É o mesmo para a América. Entretanto, os americanos agora estão 
compreendendo que eu possuo uma enorme influência para o bem.  
 
Agora a Direita e a Esquerda se Tornam Unidas 
 
Agora chegou o tempo quando tanto América quanto Rússia precisam que o Reverendo Moon 
forneça a direção providencial. Recentemente, 200 generais militares russos e membros do 
parlamento receberam educação do Princípio na América. Eles estão recebendo isto com a crença 
e conhecimento que serão vitoriosos realizando o mundo ideal através do Deusismo do Pai, a 
Ideologia Ala Cabeça. Eles sabem que o pensamento do Pai superará seu antigo idealismo 
materialista e criará o mundo ideal.  
 
Olhando ideologicamente para o comunismo, ele é unilateral, mas por conter fatos que não podem 
ser negados pela história, os comunistas foram capazes de influenciar e manipular grupos de elite.  
 
Mas agora eu cuidei do conflito de esquerda e direita. Neste fundamento, o Reverendo Moon pode 
ir e voltar da América para o mundo comunista, indo direto para onde ele deseja ir. Até agora, 
sempre avançamos direto através de nossa oposição. Embora tenha sido assim desde o início, com 
certeza já passou o tempo no qual era possível até mesmo vagar sem rumo. Agora entramos em 
um tempo no qual podemos marchar direto para nosso destino com a força de um furacão e a 
precisão de uma bala.  
 
Vocês devem Cumprir Sua Responsabilidade Após a Bênção 
 
Todos vocês devem se preparar. Há somente um único pai. Vocês devem seguir através do 
processo correto. A fim de fazer isto, um pai e uma mãe não podem andar juntos ao mesmo 
tempo. O coração do pai e o coração da mãe, e o corpo do pai e o corpo da mãe, devem estar em 
uma única linha. E então, o coração do filho e o coração da filha, o corpo do filho e o corpo da 
filha, devem estar em uma única linha. Duas pessoas não podem entrar e existir lado a lado. 
Vocês devem superar. Vocês dois são apenas uma única pessoa quando superam a divisão. Não há 
nenhum espaço para Satanás entrar em uma abertura feita por uma segunda pessoa. O coração do 
pai e o coração da mãe, o corpo do pai e o corpo da mãe: os pais são um em coração e corpo. Em 
um único corpo, os corações e corpos do filho e da filha devem estar unidos e se colocar em uma 
linha reta. Somente quando estes quatro estão juntos, eles podem se estender horizontalmente. 
Uma vez estabelecidos verticalmente, então vocês podem se estabelecer horizontalmente.  
 
Se não fazem isso, vocês nunca podem vir aqui, eternamente. Vocês serão desqualificados, 
mesmo se foram abençoados por 1000 anos. Adão e Eva não receberam originalmente a bênção 
de Deus? Deus desejava que eles fossem abençoados, dizendo “sejam frutíferos, multipliquem,” 
mas eles não realizaram a bênção. De quem era a responsabilidade? Não era responsabilidade de 
Deus; era deles mesmos. É a responsabilidade dos pais abençoar seus filhos, mas realizar a bênção 
é a tarefa dos filhos.  
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Os Verdadeiros Pais têm seguido através deste caminho. Vocês devem entender claramente este 
ponto. Como vocês podem amar seus filhos, se, como pais, vocês não estão unidos? Isto não vai 
acontecer; é contra a lei celeste. Seus filhos devem ser capazes de dizer, “Minha mãe é uma mãe 
celeste, e meu pai é um pai celeste.” Quando eles olham para vocês, completamente unidos como 
esposo e esposa, eles devem ver vocês como uma substancialização física de Deus. Vocês devem 
ser os pais que podem ser glorificados, a quem seus filhos não trocarão por nada.  
 
Mas se você faz todos os tipos de coisas ruins, traindo os outros, é absurdo pensar que seus filhos 
e sua família prosperarão. O caminho que devemos percorrer é uma rua de mão única, mas as 
pessoas estão caminhando em quatro direções diferentes. Isso destrói o padrão celeste.  
 
Esposo e esposa inclinam juntos durante o juramento, certo? Isso é unidade horizontal. Mas o 
Reverendo Moon é vertical. Há milhões de galhos, mas há somente um eixo vertical. Eu não 
conduzo a providência ao acaso. Eu faço isso para revelar a lei celeste.  
 
É aceitável como um membro abençoado da Igreja de Unificação não fazer juramento como uma 
família? Chegará o tempo quando a vontade de Deus é feita por um filho condenando seu pai, 
dizendo, “Tendo recebido a bênção, por que, como seu filho, sou assim?” Virá um tempo quando 
esses filhos até mesmo baterão duramente em seus pais. Porque sei estas coisas, eu conduzo na 
linha de frente com olhos que não piscam. Sendo que sei o que fazer, devo contar antes a vocês.  
 
Chamamos isto de era da segunda geração. Portanto, vocês, segunda geração, devem fazer melhor 
do que sua mãe e seu pai. A segunda geração deve corrigir os erros de suas mães e de seus pais, e 
estarem preparados para endireitar o galho torto, e cumprir a responsabilidade deles.  
 
A fim de restaurar a nação, tive que percorrer o caminho de indenização sozinho, mas com 
alegria, a fim de indenizar a falha em oferecer a nação para Deus. Vocês devem cumprir sua 
porção de responsabilidade. Eu trabalhei e fui um mendigo pela providência de Deus. Se vocês 
pensam e trabalham somente para seu próprio sucesso e da sua família, vocês não podem se 
colocar diante dos Verdadeiros Pais como filhos. Eu farei que a Verdadeira Família, os 36 Casais, 
72 Casais, 120 Casais, 430 Casais, estendendo até o enésimo grupo da bênção, se coloquem 
corretamente. Mas as famílias abençoadas que falharem, se tornarão alimento para vermes.  
 
Eu sou uma pessoa que desconsiderou seus próprios pais. Não somente deixei meus irmãos e 
irmãs, eu até mesmo deixei minha própria tribo. Eu deixei tudo por Deus. Deus tem uma nação? 
Deus tem pais? Eu atendi somente a Deus em nome da nação, dos pais, e dos irmãos e irmãs mais 
velhos e mais jovens. A despeito de muitas complicações, não me envolvi com distrações. Eu 
trilhei meu caminho de forma imponente. Para endireitar o caminho, eu superei o ambiente. 
Mesmo hoje, não importa o que os outros digam, eu sou pioneiro e percorro o caminho. Eu 
superei tudo, por isso faço esta proclamação hoje.  
 
A representação do mundo democrático, do mundo comunista e do mundo religioso é um 
problema? Tornar unidos o mundo democrático e o mundo comunista é um problema. Eles vieram 
até aqui com suas mentes e corpos separados, e por causa desta separação houve muito 
derramamento de sangue. Religião e governo estiveram cara a cara até agora. As pessoas no 
governo têm golpeado as pessoas da religião. O corpo sempre golpeia a mente, certo? Eles são 
inimigos um do outro.  
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A religião tem sacrificado muito e derramou muito sangue. Ninguém sabe onde e quando o 
sangue que foi derramado dará fruto igual ao seu valor. Este é o significado de ser um verdadeiro 
pai: por causa dos Verdadeiros Pais, a realidade religiosa e a realidade governamental, como 
também o mundo democrático e o mundo comunista podem ser unidos. Por que? Sendo que todos 
os conflitos começaram com a separação de falsos pais, isto deve ser trazido à unidade pelos 
Verdadeiros Pais. Isto é lógico. Estas não são apenas palavras criadas para o propósito de 
aparência. Porque está é a realidade, estamos procedendo de acordo com a verdade.  
 
Esta é a base para o que estamos preparando em agosto. Fundaremos a Federação para a Paz 
Mundial e a Federação Inter-religiosa para a Paz Mundial. Estou tentando finalizar tudo em 
agosto. Esse é o motivo pelo qual estamos promovendo isto. Se promovemos, então o Céu 
organizará. O fundamento para resolver tudo pelo qual o mundo comunista e o mundo 
democrático estiveram lutando está mobilizado no mundo espiritual.  
 
Líderes religiosos e políticos têm sido inimigos até agora. Quanto as figuras políticas perseguiram 
e até mataram homens religiosos? Eles são todos inimigos, não é? Mas quando vocês olham mais 
profundamente, eles querem e precisam ser perdoados pelo amor. Haverá perdão, e nessa 
realidade se desdobrará um movimento por aliança nas áreas abertas e livres do mundo espiritual.  
 
Assim, estamos restaurando a primogenitura. Territórios no mundo espiritual estão separados por 
que a realidade da religião e a realidade do secularismo estiveram brigando sobre a primogenitura. 
Ao restaurar a primogenitura, mudança pode ocorrer no mundo espiritual e na terra. Ao restaurar a 
primogenitura, a qual foi roubada pelo arcanjo centrado em Adão, podemos entrar no mundo 
original, no qual o mundo dos anjos pode nutrir Adão até a maturidade. Isso significa que o 
mundo espiritual não será capaz de usar o mundo humano. Até agora, quanto ele usou e tirou 
vantagem? Demônios estiveram usando muitos homens bons. Satanás é quem aplicou o golpe em 
Adão e Eva, o que os levou à queda. Mesmo os budistas jogaram este tipo de jogo, e outros 
líderes religiosos também.  
 
Portanto, eu quero unir os irmãos para criar a primogenitura. Isso faz com que os seguidores de 
Satanás percam seu poder, colocando-os em um nível horizontal. A autoridade de Verdadeiros 
Pais e do Céu são as únicas coisas que podem se levantar em um nível mais elevado. Portanto, as 
forças que as pessoas usaram para exceder sua autoridade correta desaparecerão. Não importa 
quanto elas tentem, isto declinará. Isto pode ocorrer na Coreia, tanto no Norte como no Sul. 
Nenhum líder na Coreia do Norte pode cumprir tudo que precisa ser feito. Esse é o motivo pelo 
qual esta proclamação deve ocorrer. A tarefa deve ser centrada no Pai. Até agora, pais falsos têm 
cuidado disso, mas os Verdadeiros Pais juntam e proclamam isto. Hoje é o dia para proclamar 
isto.  
 
Fazer um Avanço na Vizinhança e Estabelecer a Família é a Luta mais Significativa 
 
A primogenitura, como eu disse, ainda não está concluída. Agora é a paternidade. Vocês devem 
entender o significado de sua demanda para se tornarem messias tribal [o pedido para 
Messianidade Tribal apresentado ao mundo no dia 1º de julho de 1991]. Porque este é o dia, vocês 
devem cumprir isto agora. Mesmo se vocês são os mais velhos em seu clã, ou se estiveram na 
igreja por um longo tempo, se não são solicitados a se tornarem um messias tribal, vocês serão 
deixados de fora. Então, por exemplo, se você é Kim, você não pode estabelecer a tribo do Kim. 
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Qualquer que possa ter sido sua posição, isto será sem sentido. Mesmo se você é o presidente da 
Federação ou um diretor regional, se não fizer este pedido para o registro como um Messias 
Tribal, você é desqualificado. Se agir de acordo com seu próprio consenso, você ficará muito 
envergonhado pelo resto de sua vida.  
 
Onde ocorreu a perda da primogenitura, a perda da paternidade, e a perda da realeza? Não foi no 
mundo. Por isso, onde podemos encontrá-las? No lar. No lar, perdemos tudo. O que devemos 
fazer agora é nos estabelecermos como famílias rompendo a rígida estrutura social. Esse é o 
núcleo da minha direção. É uma batalha pela vida, uma luta que determina tudo.  
 
Eu não planejava vir para a Coreia neste momento. E eu não planejava declarar o Dia da Bênção 
Eterna de Deus. Mas não podemos seguir sem esta cerimônia. Através da declaração, veremos que 
está determinado a lutar com sua vida, e quem é uma farsa. Em um tempo sério como este, 
alguém pode ser apenas um espectador? Alguém pode se preocupar em encontrar um trabalho? 
Vocês vieram para a Igreja de Unificação a fim de obter um emprego? Vocês foram abençoados 
para conseguir um emprego? Se sua esposa e filhos bloqueiam seu caminho ao fazer a vontade, 
vocês deveriam estar prontos para deixá-los. Eu não abençoei vocês para serem pessoas que agem 
de outra forma.  
 
Vocês devem voltar para suas terras natais para estabelecer fundamentos familiares e, centrando 
em seus pais, edificar o fundamento para a restauração. Seus filhos não nasceram na família? 
Vocês não fazem amor em seu lar? Onde esposo e esposa se colocam em unidade baseados no 
amor? É no salão de reunião tribal. Este é o tempo que chegou após dificuldades inimagináveis. 
Eu passei 40 anos, 70 anos na realidade, para chegar a este momento. Dado o fato que estamos e 
um tempo quando todos podem voltar para suas famílias para edificar fundamentos para restaurar 
a primogenitura, a realidade dos pais, e a realidade de realeza, alguém que nega esta realidade e 
age de acordo com sua descrença será punido. Devemos cortá-lo de nossas fileiras.  
 
Olharei atentamente para aqueles que tentam proteger suas famílias abençoadas. Eu deveria 
perdoá-los apenas porque são famílias abençoadas? Pode chegar um tempo quando eu 
pessoalmente irei separar aquelas famílias abençoadas que não seguem a vontade.  
 
No futuro, um transgressor na tribo deve ser julgado, e o ofensor será expulso pelo chefe de sua 
tribo, e os filhos serão enviados para ocupar o seu lugar. Esse tempo chegará. Nenhum terceiro 
será capaz de se intrometer nos assuntos da tribo em favor do malfeitor. Após ter passado através 
do portão, o diabo com suas palavras falsas correrá para longe.  
 
A seguir é a restauração da natureza original. Vocês devem representar essa natureza original. 
Vocês devem proclamar, “Eu agora sou absoluto ao representar Deus. Eu tenho o coração para me 
relacionar com o objeto de amor, centrado no amor, e quero fazer essa pessoa até mesmo melhor 
do que eu mesmo, antes de estabelecer este relacionamento de coração. Assim, eu não tenho 
dúvida que sou um representante de Deus.”  
 
Restauração de coração é a seguir. Como um representante centrado no amor, vocês devem ser os 
donos do amor. Se vocês podem ser os donos através desse amor, vida eterna será perpetuada. 
Sem o dono do amor, este mundo não pode gerar o dono da vida. Amor vem primeiro. Se querem 
ser os donos da vida, vocês devem ser os donos do amor.  
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Realizem o Reino do Céu da Família Centrando no Amor 
 
Através dos Verdadeiros Pais, Deus tem que se tornar o dono do amor, e Ele quer ser o dono da 
vida. Satanás tem que ser eliminado a fim de que isso aconteça. Queremos até liberar Satanás. O 
arcanjo estava em uma posição de assumir seu lugar atrás da humanidade. Ele devia esperar que a 
humanidade fosse liberada do inferno, e cumprir sua missão original de orientar os filhos de Adão 
e Eva para o Céu. Seguindo o princípio original de proteger Adão e Eva de caírem a qualquer 
custo, ele até mesmo deveria buscar as pessoas no inferno. É assim como é. Encontrar esse 
caminho é o curso de restauração.  
 
Hoje, eu proclamei a vitória que libera a realidade de Caim do domínio de Satanás. Por isso não 
há nada pelo qual Satanás possa acusar os Verdadeiros Pais. Isso não acontece apenas através de 
um esquema astuto: isto tem que seguir a lei do Princípio. Porque isso foi feito, o mundo gira ao 
redor das fortunas de sua família. Se isto não começa a partir de sua família, a raça e a nação 
desaparecerão e não terão nenhum relacionamento com o Céu.  
 
Depois de reunir todos por quem lutaram no nível mundial, e conceder a bênção a eles, vocês 
voltarão. Vocês devem pousar na base original e assegura o poder supremo da vitória no nível 
familiar, vindo para representar a primogenitura do Céu. Então vocês representarão o direito dos 
pais e o direito do rei, e quando cumprem isso, vocês não precisam estar sob o controle de 
ninguém. Vocês saberão como viver, certo? Se há coisas das quais não estejam seguros, vocês 
podem ler as seleções dos meus sermões. Meus sermões revelam como tenho vivido minha vida.  
 
Vocês são uma família real do céu em seu lar. Com o messias, com o Senhor do Segundo 
Advento que está vindo, cada um de vocês desempenhará o papel de um rei. Qual é sua visão do 
mundo? Não há distância entre irmãos. Seus avós representam tudo do passado [lacuna na fita] ... 
e os conteúdos que representam o mundo espiritual e antepassados se tornarão a ideologia.  
 
Seus pais representam toda a humanidade do mundo [presente]. Homens e mulheres, e os pais, 
todos devem se tornar ao menos mestres. Um mestre representa uma família. Os representantes da 
família são os pais. Filhos e filhas são descendentes. Eles são o microcosmo do passado, do 
presente e do futuro, e a representação visual que ilustra o ideal de amor no nível de realeza.  
 
Portanto, se um filho ou uma nora mantém, centrando no amor, tudo o que ele ou ela advoga, 
então é desnecessário dizer que avô, avó e neto os seguirão. Essa família aceita afirmações que 
estejam centradas no amor. Que tipo de amor? O amor de recriação de Deus, o amor altruísta, o 
amor que é esquecido após ser dado e investido. Mesmo se um neto faz estas afirmações centradas 
no amor, seu avô e sua avó inclinarão suas cabeças em aceitação que isto está certo.  
 
Após estabelecer este fundamento moral em uma tribo, uma nação e no mundo, então esta família 
deve manter o amor do mestre da família celeste em seu centro, e se colocar no assento do mestre 
centrando no amor. Então essa família obtém a qualificação para ser mestre da vida e iniciar a 
produção de brotos.  
 
Vida começa a partir do amor. A linhagem começa a partir do lugar onde vida e amor estão 
unidos. Ao receber a bênção de Deus, se vocês governam uma vida longa recebendo a bênção do 
Céu, prosperidade será o resultado. Nascerá o descendente que pode se expandir horizontalmente.  



 14

A menos que você se torne um mestre de amor e verdadeira vida, o investimento não pode ser 
feito. Isto gradualmente será reduzido. Você verá como essa mãe e esse pai seguirão em frente e o 
que acontecerá ao filho e filha. Vocês devem esperar e ver se o que eu digo está certo.  
 
Se um filho e filha passam a entender, e podem dizer, “Ah, o Céu não pode deixar de amar nossa 
mãe e pai. Eles nunca se desviam do caminho de ser patriotas dia e noite. A vontade do Céu em 
todos os sentidos será capaz de protegê-los,” então essa família prosperará. É o mesmo com 
minha família. Quando eu disse para mim mesmo, “Ah, o filho ou filha desta vez nascerá assim,” 
eles nasceram assim. Portanto, eu não posso reclamar.  
 
Colocando-se em Linha com a Restauração Tribal, Marchem em Frente com Vigor 
 
Para onde vão as três gerações? O fluxo principal está seguindo em ziguezague ou em linha reta? 
Este é um problema muito sério.  
 
Após ter colocado em ordem este mundo vasto e confuso, eu fiz uma escada que a humanidade 
pode subir. Se forem subir, vocês podem subir até centenas de degraus. Não importa quão 
seriamente vocês procurem por uma, não há outra forma para seguir. Eu cortei drasticamente a 
escada da tentação. Vocês não podem encontrar um caminho para subir por qualquer outro meio.  
 
Sendo que proclamei a Cerimônia de Unificação com isso em mente, eu desejo que vocês sigam 
em frente com esse conhecimento e com confiança. A partir de agora, pessoas que se opunham à 
Igreja de Unificação sofrerão. Eu não espero receber oposição, e não devo receber oposição. Eu 
quero que vocês sejam ativos em nome da Igreja de Unificação tanto quanto possível.  
 
Jesus não pôde ter uma “Cerimônia de Proclamação do Messias.” Centrando no Judaísmo e Israel, 
ele não pôde fazer isso. O que exige a “Proclamação do Messias”? Ele tem que fazê-la com o 
povo da nação, depois de ter se apresentado com uma tribo centrando em sua própria família. Ele 
precisava do povo para fazer a proclamação. Ele precisava da tribo para fazer a proclamação. Mas 
ele nem mesmo teve uma família? O Reverendo Moon percorreu todo este caminho. Em um 
mundo livre e democrático no qual você pode proclamar os Verdadeiros Pais, não importa o que 
alguém possa dizer, o Reverendo Moon é uma figura mundial. Quando leio as cartas que vêm de 
pessoas de todas as posições sociais por todo o mundo, encontro muitos que testificam isso. Vocês 
devem ser capazes de glorificar essa tradição, mesmo para sua família. Quando o galho e o broto 
do mestre emergem e ficam bonitos, vocês tomam esse galho e o plantam, ao invés de seu próprio 
broto vertical. Então isto se tornará sua nova coluna vertical. Vocês sabem que devo abençoar 
vocês com a Verdadeira Família e entrelaçar todos vocês.  
 
Hoje é primeiro de julho. Vocês devem entender quão importante é esta cerimônia. Esta 
Cerimônia de Proclamação é um evento pelo qual os Verdadeiros Pais têm desejado, e pelo qual 
todas as religiões e nações têm esperado. O problema será resolvido a partir de agora com base 
neste padrão.  
 
Este momento é o mesmo como o tempo quando Adão tinha a autoridade para nomear todas as 
coisas. Agora, de acordo com a forma como proclamei, se colocando unido com a vontade de 
Deus, e se colocando em uma realidade que é livre de oposição, as coisas acontecerão como eu 
digo. Esse é o direito especial dos Verdadeiros Pais.  



 15

Se vocês proferirem uma palavra de maldição por raiva com esta fé, isto será realizado como uma 
maldição real. A punição será imediata. Portanto, o resultado da providência parecerá cada vez 
mais amedrontador. Isto afetará suas famílias de formas que são reveladas externamente. Uma vez 
que Deus toma Seu assento do tribunal, Ele não estará perdoando. Não haverá nenhum perdão.  
 
É uma vergonha que tenham aparecido descendentes que obstruem o caminho celeste. Não há 
nenhuma forma que eles possam ser redimidos. Os pais podem implorar pela redenção da 
descendência? Embora a descendência possa implorar pela redenção de seus antepassados, os pais 
não podem implorar pela redenção da descendência. É assim que entendo isso. Por isso, a segunda 
geração deve seguir o caminho correto. Eu desejo que vocês não sigam por um caminho que 
deixará seus descendentes envergonhados de vocês. Este problema se tornará cada vez mais sério.  
 
No momento, estou orando por três coisas importantes, mas ainda não posso revelá-las. Assim 
que eu comece a colocar minhas mãos sobre isto, o julgamento que pode causar a devastação 
mundial ocorrerá. Quem assumirá responsabilidade por quais resultados? Ninguém pode assumir 
a responsabilidade. No mundo decaído, não há ninguém que possa carregar a responsabilidade. 
Quem será responsável após a destruição completa da nação? Eu sei que os Verdadeiros Pais não 
podem carregar a responsabilidade.  
 
Por essa razão, como um sacrifício que pode assumir responsabilidade no lugar desse alguém no 
final, alguém deve trazer seus próprios filhos e estabelecê-los. Isto é muito sério. Até cruzarmos 
este ponto, tudo isto era possível. A questão é se isto ainda acontecerá, agora que temos cruzado 
completamente.  
 
Sabendo que está chegando o tempo da seriedade, começando a partir de amanhã, eu desejo que 
vocês não voltem atrás da direção, perspectiva e intuição que estão no caminho que vocês estão 
trilhando. Até agora, houve perseguição. Entretanto, agora, não há nenhuma perseguição.  
 
Quando vocês cruzam a estrada no topo definitivo, Satanás será cortado, amarrado e finalizado. 
Se vocês destruírem completamente Asserá, vocês devem dar todos os seus valores e seguir em 
frente procurando com as próprias mãos. As pessoas não foram expulsas com as próprias mãos?  
 
Vocês devem chorar muito alto sobre a maldade da descendência que cometeu o grave pecado, 
derramando lágrimas com shimjung. Não sabemos quando e onde esse único dia chegará.  
 
Agora, mesmo se os pais morrem, não será um fracasso. Sendo que terminamos a Cerimônia de 
Proclamação, eu peço que vocês caminhem com mais força na linha de avanço, com esse 
conhecimento, lidando com as coisas segundo esse padrão, e tendo fé nesse padrão.  

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
www.unificacionista.com 
Fonte do texto original em inglês: 
http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon91/910701.htm 

 


