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Declaração do Estabelecimento do Cheon Il Guk 
 “Cheon Il Guk é o Reino Celestial Ideal de Paz Eterna”  

 
Rev. Dr. Sun Myung Moon  
13 de junho de 2006  

 
Grandes líderes de todas as nações do mundo, honrados convidados do Céu de todos os cantos da 
terra que aqui estão reunidos para celebrar este estimado dia histórico e providencial, e as pessoas 
dos mundos físico e espiritual que estão sendo renascidos como cidadãos do Cheon Il Guk: 
 
Em nome de toda a humanidade no mundo espiritual e no mundo físico, que conta com mais de 
300 bilhões de pessoas, eu ofereço louvor e glória a Deus, o Criador de todas as coisas, o eterno 
Verdadeiro Pai da humanidade e Grande Rei do Cosmos. 
 
Eu peço a vocês que levantem bem alto suas vozes em louvor pela vitória dos Verdadeiros Pais do 
Céu e da Terra, o Rei e Rainha da paz Cósmica. Eles que completaram pessoalmente todo o curso 
de restauração através de indenização a fim de salvar a humanidade, que, como descendentes da 
Queda, estavam destinados eternamente a vagar no mal e no sofrimento, sempre descendo pelo 
caminho que conduz ao inferno. 
 
Vocês estão hoje presenciando um fabuloso evento na história providencial. Este evento é sem 
precedentes e nunca será repetido. É o dia quando finalmente o Rei da Paz ascende em glória. Por 
favor, reconheçam que, embora eles não possam ser visíveis para vocês, milhares e dezenas de 
milhares de bons antepassados de suas famílias abençoadas estão aqui. Eles estão acima de suas 
cabeças agora, se alegrando com vocês na celebração deste momento único. Toda a natureza está 
se regozijando, e o céu e a terra ressoam com coros de Aleluia.  
 
Se vocês compreenderam verdadeiramente o infinito valor deste dia, não seriam capazes de se 
sentar ainda. Vocês iriam pelo mundo cantando hinos de alegria e dançando em êxtase.  
 
A Coroação do Reinado de Deus  
 
Vocês conhecem o significado de 13 de janeiro de 2001? Foi o Dia da Coroação do Reinado de 
Deus. Por incontáveis anos o Céu tem esperado por esse evento com grande expectativa. Era a 
maior e mais exaltada celebração que a humanidade jamais havia testemunhado. Nesse dia o 
Reverendo Moon, que recebeu a autoridade como os Verdadeiros Pais de toda a humanidade e 
percorreu um caminho de indescritíveis sofrimentos e dor até obter a vitória final, ofereceu todo 
seu fundamento ao Céu.  
 
Por dezenas de milhares de anos, Deus suportou uma existência cheia lamentação e pesar, mesmo 
quando Ele conduzia Sua Providência com um coração paternal. Quando aquela cerimônia de 
coroação foi oferecida a Ele, isto marcou o momento de Sua libertação e liberação longamente 
esperada. Naquele dia providencial, declaramos para todo céu e terra que atenderíamos a Deus 
como os Verdadeiros Pais vertical e o grande Rei do Cosmos, e que desfraldaríamos e 
levantaríamos a bandeira do Cheon Il Guk, e que a nova soberania do Céu havia iniciado.  
 



 2

Nos três anos seguintes, os Verdadeiros Pais seguraram firmemente o leme enquanto os ventos da 
fortuna celeste surgem ao nosso redor como um tufão. Nós seguimos adiante como se cada dia 
fosse mil anos. Então, no fundamento da vitória dos Verdadeiros Pais, declaramos em 5 de maio 
de 2004 o Dia de Ssang-hap Ship-seung. Naquele dia, os Verdadeiros Pais trouxeram o fim da 
Idade anterior à Vinda do Céu com seus longos anos de sofrimento, e abriram a Idade da Vinda do 
Céu, a nova era quando podemos edificar 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 uma graça incrível. Vocês estão 
participando na cerimônia de coroação do Rei substancial da Paz Cósmica, e estão sendo 
registrados como cidadãos do Cheon Il Guk. Não apenas vocês, mas também as dezenas de 
milhares de seus antepassados agradecerão pela eternidade pela graça que estão recebendo 
juntamente com vocês no dia de hoje.  
 
A Bíblia diz “Busque primeiro o Seu reino e a Sua justiça.” (Mateus 6:33) Hoje vocês estão 
testemunhando o milagre dos milagres: o estabelecimento do Cheon Il Guk, a soberania 
substancial na Idade Após a Vinda do Céu. Deus verdadeiramente trabalha de formas misteriosas. 
No primeiro dia do novo milênio, Deus já havia fixado o Cheon Il Guk no horizonte. Quem 
poderia ter imaginado que iria ver o dia quando o Rei da Paz Cósmica ascenderia para seu trono? 
Pensávamos que era apenas um sonho, mas agora estamos testemunhando isto durante nossa 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 Cósmica, eu declararei, neste décimo terceiro dia de junho no sexto ano do Cheon Il 
Guk, os deveres fundamentais e missão que todo cidadão do Cheon Il Guk deve entender e viver 
para trilhar o caminho do Céu.  
 
Primeiro, como Deus é o Verdadeiro Pai vertical e vocês são os verdadeiros filhos de Deus, vocês 
estabelecerão a realeza das três gerações em sua família, aperfeiçoarão os Quatro Grandes Reinos 
do Coração, e atenderão a Deus no eixo vertical pela eternidade.  
 
Além disso, vocês escreverão em seus corações a necessidade de exaltar o Rei da Paz Cósmica, 
que são os Verdadeiros Pais horizontais, e viverão em absoluta obediência no eixo horizontal pela 
eternidade como um cidadão do Cheon Il Guk. Vocês viverão em benefício dos outros, que é a 
prática do amor verdadeiro, o padrão de suas vidas. Vocês estabelecerão uma família verdadeira e 
terão filhos verdadeiros que são puros e sem pecado, protegendo assim a linhagem de Deus e 
legando-a intacta de geração a geração. 
 
Segundo, não importa qual a situação, vocês viverão com suas mentes e corpos unidos como um. 
Como em meu caso também, desde o dia em que me determinei a seguir o caminho do Céu, eu 
tomei a decisão de manter isto como meu lema: “Antes de você desejar ter domínio sobre o 
universo, você deve primeiro ter domínio sobre si mesmo”. 
 
Deus deu a vocês uma consciência como seu guia para cumprir este objetivo. Sua consciência 
sabe tudo sobre vocês. Ela tem completo conhecimento de todas as ações e passos que vocês 
fazem; ela conhece até mesmo seus pensamentos.  
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Sua consciência sabe todas essas coisas sobre vocês antes mesmo que seu professor ou seu pastor 
saiba. Ela sabe sobre vocês antes mesmo que seus pais saibam. Ela os conhece até mesmo melhor 
do que Deus conhece. Portanto se vocês colocam suas consciências na posição de Deus sobre suas 
vidas, e seguem o caminho da obediência absoluta, de “assentamento do meio-dia” (sem 
sombras), é certo que vocês estabelecerão um reino de ressonância entre sua mente e seu corpo e 
sua perfeita unidade.  
 
A Paz Mundial através do Matrimônio de Intercâmbio 
 
Cidadãos do Cheon Il Guk, a unificação do mundo espiritual está sendo completada. A meta agora 
são as 6.5 bilhões de pessoas vivendo na terra no mundo físico. Elas se esforçam na agonia no 
meio do pecado e do sofrimento, contudo elas são seus irmãos e irmãs. Sua terceira missão é 
educá-las e trazê-las de volta ao lar como pessoas do Cheon Il Guk. 
 
Vocês devem educar todas as pessoas para entenderem que todos os seres humanos sem exceção 
são descendentes da Queda e devem mudar sua linhagem de sangue através do recebimento da 
Bênção Sagrada do Matrimônio a partir dos Verdadeiros Pais. Vocês devem continuar o trabalho 
de enxertar as pessoas à Verdadeira Oliveira, fazendo-as participar na graça do matrimônio de 
“intercâmbio” (trans-cultural), até o dia quando toda a humanidade, incluindo os mais de 300 
bilhões de espíritos, seja restaurada para a linhagem de Deus. 
 
Quarto. Vocês foram criados para utilizar dez meses no ventre de suas mães, cerca de cem anos na 
terra respirando ar, e então toda a eternidade no mundo espiritual. Vocês devem entender que, tal 
como a preparação adequada no ventre é exigida para uma vida saudável após o nascimento, 
vocês devem devotar sua vida na terra para preparar-se para o estágio seguinte de vida no mundo 
espiritual. Nunca esqueçam que em todo tempo e lugar, e não importa o que vocês estão fazendo, 
seus antepassados no mundo espiritual estão com vocês.  Tenha sempre em mente viver em 
harmonia com o mundo espiritual. Se comunique em oração com o mundo celeste com 
sinceridade e dedicação, até que possam se tornar aperfeiçoados em seus espíritos enquanto estão 
vivendo na terra.  
 
Quinto. Seus talentos e habilidades são necessários para a administração e governabilidade do 
Cheon Il Guk. Agora, entretanto, arranquem a atirem fora suas máscaras do individualismo. É 
mais uma sobra da Idade antes da Vinda do Céu. A fim de pertencer ao Céu, vocês devem mudar 
a propriedade participando na Cerimônia de Retorno da Propriedade, oferecendo tudo que vocês 
possuem para Deus e então recebendo de volta a partir de Deus.  
 
Além disso, todos os cidadãos do Cheon Il Guk fornecerão recursos para o bem-estar e paz da 
humanidade, não por cobrança de taxas, 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 de boa vontade 
ao Céu com corações felizes.  
 
A Vida de Cidadãos do Cheon Il Guk  
 
Sexto. Amados cidadãos do Cheon Il Guk, na Idade Após a Vinda do Céu é possível recuperar o 
mundo ideal da criação que foi perdido como resultado da Queda Humana.  
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Deus criou todas as criaturas da terra como nosso ambiente natural; elas são absolutamente 
necessárias para a prosperidade humana. Os seres humanos e a natureza compartilham um reino 
de ressonância mútua, com os seres humanos como os parceiros sujeitos de amor e a natureza 
como o parceiro objeto que prospera sob a gerência humana e é 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 à natureza e apreciem uma vida de liberação e completa liberdade. Amar a natureza é 
amar a Deus e a humanidade. Quando o ser humano vive em ressonância com a natureza, o 
caráter humano pode florescer em perfeição. As flores de uma verdadeira cultura do coração, um 
verdadeiro mundo artístico, florescerá. Este será o Jardim do Éden, o ideal original onde os seres 
humanos e toda a criação vivem em completa harmonia e expressa sua natureza original.  Se você 
pratica tal amor verdadeiro em sua vida diária, como pode Deus fazer qualquer outra coisa ao 
invés de dar grandes bênçãos para vocês? Você viverá por toda a eternidade em bênção e 
felicidade.  
 
Sétimo. A Idade Após a Vinda do Céu que Deus e os Verdadeiros Pais abriram é um tempo de 
dramáticas mudanças. Como cidadãos registrados do Cheon Il Guk, vocês têm a missão de fazer 
esta idade florescer e frutificar em bênçãos e glória. Portanto, por favor, se tornem emissários do 
Céu, cumprindo a missão dual de “Polícia do Reino da Paz” e de “Exército do Reino da Paz.” 
Sirvam a humanidade sob a bandeira da Federação para a Paz Universal, a qual está trabalhando 
para estabelecer a posição das Nações Unidas tipo Abel. Homens e mulheres compatriotas, se não 
vocês, então quem, criará e protegerá as famílias abençoadas e este abençoado planeta Terra que 
Deus nos deu? 
 
Por favor, se tornem verdadeiros príncipes e princesas que vivem em atendimento a Deus como 
seu Verdadeiro Pai, porque Ele é o Rei da Paz das multidões. Vamos edificar o perpétuo Reino da 
Paz pelo atendimento ao Rei da Paz Cósmica e cumprindo o rigoroso modo familiar de filhos e 
filhas filiais, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos.  
 
Amado povo de Cheon Il Guk, eu espero que vocês verdadeiramente celebrem e apreciem este 
precioso e sagrado dia. Fuja de todos os seus medos e preocupações e celebrem este dia com 
alegria enquanto atendem seu Pai Celestial e os Verdadeiros Pais com todo seu coração. A 
sinceridade e dedicação expressa por cada um de vocês trazem ainda mais glória para este dia. A 
beleza das montanhas, córregos, árvores e flores aqui nos arredores do Lago Cheong Pyeong está 
derramando suas bênçãos sobre vocês tal como vocês se preparam para embarcar em suas viagens 
ambiciosas. Seus descendentes, também, terão orgulho por vocês terem participado neste dia 
longamente esperado, e eles honrarão e louvarão vocês para sempre. Eu oro para que a graça 
abundante e bênçãos de Deus no céu possam estar sobre vocês e seus familiares. Obrigado. 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
www.unificacionista.com 
Fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon06/SunMyungMoon-060613.htm 

 


