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Respeitados Chefes e ex-chefes de estado e governo, religiosos, políticos e líderes acadêmicos 
de todo o mundo, honrados convidados da Coreia e demais convidados: 
 
Estamos hoje verdadeiramente em um extraordinário momento da história. Chegamos neste 
tempo, em conformidade com a fortuna celeste, quando é possível estabelecer o Reino de Paz 
Celestial. Este é o ideal de Reino do Céu que traz a perfeição do ideal de criação de Deus, na 
terra e no céu. Em antecipação deste dia, céu e terra tem esperado impacientemente por milhares 
e dezenas de milhares de anos, desde o início da história humana. 
 
Através da história, a humanidade nunca cessou a busca pela paz. E mesmo neste momento, 
líderes de boa consciência em muitos lugares ao redor do mundo estão devotando-se 
sacrificialmente para trazer a paz ao mundo. A paz mundial, entretanto, não pode ser atingida 
somente através da busca e esforços humanos. Devemos em primeiro lugar chegar ao momento 
providencial quando podemos receber e fortuna celeste para o estabelecimento da paz mundial. 
E em segundo lugar, quando atingirmos este extraordinário momento providencial, devemos ter 
um entendimento definido da natureza da paz mundial que o céu deseja trazer através de nós. 
Mais adiante, devemos conhecer o método preciso pelo qual isto pode ser conquistado. 
 
Como vocês sabem, exatamente a um ano atrás, eu declarei para o céu e terra a fundação do 
Conselho Inter-rreligioso Internacional para a Paz Mundial, ou a ONU Inter-religiosa 
Internacional para a Paz. Tendo passado um ano, temos visto surpreendentes progressos e 
realizado muitas coisas. Temos alcançado sucesso em muitos programas de educação para a paz 
e marchas em benefício da paz mundial em vários lugares do oriente médio, onde discórdias 
inter-religiosas e mesmo violência e conflito entre povos e nações estão se espalhando; nos 
Estados Unidos, o qual estabeleceu-se na posição de tomar a responsabilidade do segundo 
Israel; e na República da Coreia, onde ainda permanece a trágica divisão entre norte e sul, e 
povos que fixam simpatia em suas próprias posições. 
 
Hoje, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade histórica para falar sobre o tema, 
“Estabelecendo o Reino da Paz e Instituindo o Território e os Cidadãos Reais.” Eu quero 
transmitir-lhes a mensagem especial do céu para a humanidade nesta época. 
 
Valores Absolutos centralizados no Amor Verdadeiro 
 
Senhoras e Senhores, quando examinamos a ordem da existência no universo, observamos que 
cada um e todos os seres são criados como “uma vida gerada pelo benefício dos outros.” 
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Este é o eixo fundamental ou base para a realização do ideal de criação de Deus. Quando Deus, 
o Rei da sabedoria, criou todas as coisas no universo, Ele com certeza fez com que cada ser 
estivesse enraizado no amor verdadeiro. Isto é, Ele estabeleceu a prática do Amor Verdadeiro 
como o princípio básico da lei natural e a chave essencial para a ação de criação. Ideal 
Verdadeiro, Amor Verdadeiro e Paz Verdadeira não são apenas ideais da criação de Deus; eles 
também são o que a humanidade deseja possuir. 
 
Qual era o propósito de Deus ao criar os seres humanos? Deus iniciou Seu trabalho de criação, 
porque mesmo Ele, sendo onisciente, onipotente e onipresente, não queria existir em um estado 
de isolamento. Portanto, primeiro, Ele criou o universo inteiro como o ambiente para os seres 
humanos que Ele criaria mais tarde na posição central. Então, nesse fundamento, Ele criou os 
seres humanos como os objetos parceiros de Seu Amor Absoluto. O propósito de criação de 
Deus era que Ele queria sentir alegria em relação aos seres humanos que Ele criou, vendo-os 
crescendo até a perfeição, recebendo a Benção do matrimônio de Deus, multiplicando os filhos 
verdadeiros, e construindo o Reino do Céu ideal no qual eles viveriam pela eternidade. A alegria 
verdadeira somente pode ser experimentada quando alguém se torna proprietário do amor 
verdadeiro. 
 
Deus criou os seres humanos como os objetos parceiros de Seu amor absoluto, e como Seus 
filhos verdadeiros.  Qual posição poderia ser mais preciosa ou próxima de Deus do que ser Seus 
filhos? Baseado nos princípios de criação que Ele estabeleceu, Deus investiu a partir de Si 
mesmo inteira e completamente. Deus estabeleceu fé absoluta, amor absoluto e obediência 
absoluta como o padrão de Seu princípio de criação, e investiu 100% de Seu Ser de acordo com 
este princípio fundamental. Para Deus atingir a posição de Verdadeiro Pai da humanidade, 
Verdadeiro Mestre, Verdadeiro Dono e Verdadeiro Rei, primeiro era preciso que Ele 
aperfeiçoasse os seres humanos, baseado em um padrão absoluto, como Seus objetos parceiros 
do amor verdadeiro. Desta forma, valores absolutos são criados.  
 
Tornar-se um proprietário do amor verdadeiro nunca poderá ser realizado somente por um ser 
individual. Somente pode ser realizado no relacionamento com um objeto parceiro. Deus, da 
mesma forma, não tem outra escolha a não ser praticar obediência absoluta diante dos princípios 
do amor verdadeiro destes valores absolutos reais. Um esposo e uma esposa devem ter recebido 
as bênçãos do mundo todo quando se casam e vivem tal felicidade, que eles não necessitam de 
nada que o mundo possa oferecer, mas se eles não têm filhos, nunca podem se tornar pais. Pela 
mesma lógica, com o objetivo de Deus estabelecer-se na posição de dono do amor verdadeiro, 
Ele precisou estabelecer os seres humanos como Seus objetos parceiros no real valor do amor 
verdadeiro absoluto. Em outras palavras, é absolutamente impossível estabelecer valores 
absolutos centrados no amor verdadeiro sem estar em relacionamento com um objeto parceiro. 
 
Por favor, considerem a ordem do universo. Se algum ser é grande, ele não pode sacrificar 
aqueles que são menores. A lei da sobrevivência do mais adaptado de acordo com a famigerada 
“lei da selva,” uma visão com raízes no pensamento Helenista, está fundamentalmente errada. 
Aqueles que defendem este tipo de pensamento falham em não considerar os valores absolutos 
pelos quais cada ser procura ajudar um parceiro a atingir a perfeição como um dono ou sujeito 
de amor verdadeiro. Esta perfeição é alcançada quando o parceiro se torna um objeto-parceiro 
de obediência absoluta, e vive pelo bem deste sujeito-parceiro, e investe de si mesmo nesta 
parceria com amor verdadeiro, e então esquece que tem feito este investimento.  
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Se excluímos o amor verdadeiro, restará somente um conceito de luta. O princípio de criação de 
Deus, entretanto, não é baseado em sobrevivência e multiplicação através de conflito. Ao invés 
disso, seu princípio é baseado em harmonia e unidade, alcançado através de um processo da 
ação dar e receber, centrado no amor verdadeiro e em valores absolutos, no contexto do 
relacionamento de parceria entre sujeito e objeto. 
 
Quando um ser menor se sacrifica em benefício de um ser maior, não devemos ver isto como 
acontecendo em um contexto do conceito de luta. É um investimento para desenvolvimento 
mútuo; e deve ser um sacrifício voluntário e sublime com o propósito de produzir algo maior. 
Quando um indivíduo voluntariamente se sacrifica em benefício da família, uma família em 
benefício de uma nação, e uma nação em benefício do mundo, como isto pode ser visto como 
conflito? Desta forma, podemos ver os valores absolutos manifestados na prática no lugar em 
que cada parceiro procura em primeiro lugar estabelecer o outro como um dono do amor 
verdadeiro. 
 
Por esta razão, devemos liberar completamente nossas vidas de todos os pensamentos e ações 
egoístas. Estes são pensamentos com raiz na natureza decaída, provendo a motivação para todo 
o mal. Não há diferença entre egoísmo no nível individual e o egoísmo em um grupo. Ambos 
são diametralmente opostos ao espírito de valores absolutos no amor verdadeiro. Estes 
representam o vergonhoso comportamento que procura compelir os outros a se sacrificarem em 
benefício de um, e procura apenas seu próprio interesse, em oposição a uma vida de doação e 
sacrifício voluntário em benefício dos outros, que é uma vida de amor verdadeiro vivenciada em 
benefício dos outros. Tal egoísmo é uma erva daninha venenosa plantada por satanás 
profundamente dentro do conflito entre mente e corpo que veio através da queda dos primeiros 
antepassados. 
 
Se você colher esta erva daninha e comê-la ainda que uma única vez, pensando que isto ajudará 
você a atingir o topo no mundo, ou que dará uma sensação de satisfação, você cairá como 
resultado disso, e encontrará dificuldades de escapar desta armadilha do mal, mesmo através de 
uma vida de duro esforço. Infelizmente, o mundo no qual vivemos hoje está cheio com tais 
pessoas que vivem em um estado miserável. Na ausência de alguma solução clara para esta 
situação, incontáveis vidas inocentes estão sendo desperdiçadas todos os dias. 
 
Por favor, considerem seus próprios corpos. Não há nenhuma parte de seu corpo que vocês 
possam afirmar que é de sua propriedade. Cada um de vocês nasceu como resultado do amor 
entre seu pai e sua mãe. Sabemos que 99,999% de nosso corpo provem do sangue, carne, e 
ossos de nossa mãe. Os restantes 0,001% podem ser vistos como a semente que veio de nosso 
pai. Como podemos dizer que qualquer coisa aqui é “minha,” e justificar nossas vidas vividas 
com um individualismo egoísta? Devemos reconhecer que nossos corpos, tudo sobre eles, são 
extensões, ou prolongamentos, de nossos pais. Em outras palavras, todos os elementos que 
fazem parte de nossos corpos já estiveram presentes no esperma e óvulo de nossos pais. 
Ninguém, não importa quem possa ser, é uma exceção para este grande princípio de criação.  
 
Consideremos os conceitos de “frente” e “atrás.” O fato de uma pessoa usar a palavra, “frente” 
presume uma compreensão de “atrás” como uma condição pré-existente. Da mesma forma, a 
palavra, “acima” pode existir somente na base de uma pré-compreensão de “abaixo.” Quando 
uma pessoa diz “esquerda,” isto pressupõe “direita.” 
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Pela mesma lógica, a palavra “homem” pode existir somente por causa da pré-existência de um 
ser chamado “mulher.” Em outras palavras, homens nasceram para o benefício das mulheres, e 
as mulheres nasceram para o benefício dos homens. Se não houvesse homens, não haveria 
necessidade de mulheres. Pela mesma lógica, se não houvesse mulheres, os homens não teriam 
nenhum valor em sua existência. Definitivamente, não há nada sobre nós, que nos permita dizer 
que nascemos em nosso próprio benefício. Todos os seres existem e funcionam em benefício de 
um parceiro. Isto significa que fomos criados para seguirmos em direção ao mundo ideal através 
de relacionamentos recíprocos. 
 
Nada veio a existir em seu próprio benefício. A vida que está em conformidade com o ideal de 
Deus é a vida de doação em benefício dos outros, de sacrifício com amor, e da busca do 
aperfeiçoamento da posse do amor através da obediência. Porque cada um de nós foi criado em 
benefício de um parceiro, é muito natural que vivêssemos uma vida em benefício desse parceiro. 
Desta forma, valores absolutos virão a existir. 
 
Fé Absoluta, Amor Absoluto, Obediência Absoluta. 
 
Como, então, podem os seres humanos, que são descendentes da queda, transbordando nossa 
natureza decaída, estabelecer valores absolutos através de nosso parceiro recíproco, e 
estabelecer o reino de paz que é o ardente desejo de Deus, nos níveis individual, familiar, 
nacional e mundial? 
 
Primeiro, devemos nos assemelhar a Deus. O que fez Deus quando Ele criou todas as criaturas 
do universo? Ele não acreditou e não obedeceu ao padrão absoluto do princípio e da ordem da 
criação que Ele mesmo havia estabelecido? Na sequência, Ele também plantou em nós um 
padrão absoluto de amor. 
 
Também, em suas vidas, se vocês seguirem e praticarem estes três princípios básicos de fé 
absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, então não somente os grandes líderes das 
religiões no mundo celestial, mas também seus bons antepassados serão completamente 
mobilizados para garantir sua felicidade. Vejam o que acontece quando praticam tais padrões 
absolutos de fé, amor e obediência pelo benefício de seus pais, esposos e esposas, irmãos e 
irmãs. Se isto não for feito, como poderia uma raiz fora do princípio que busca somente o 
individualismo egoísta e satisfação, agir desta forma? Se vocês vivem de acordo com este 
padrão absoluto, então também o céu, virá protegê-los de acordo com este mesmo padrão 
absoluto. 
 
Segundo, porque os seres humanos, por não terem como escolher seu dono, são descendentes 
da queda e têm nascido com uma herança de natureza decaída, é nossa tarefa agora consumar 
três grandes revoluções em nossas vidas individuais. Eu me refiro a revolução da indenização, 
a revolução da consciência, e a revolução do coração. 
 
A revolução da indenização significa que você deve indenizar seu direito interno e externo de 
propriedade, e estabelecer um padrão que transcenda essa realidade de indenização.  
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Você deve conduzir uma revolução em sua própria vida pela qual você corajosamente atira fora 
todos os hábitos, e até mesmo a forma de pensar que adquiriu durante a Era antes do Céu, a qual 
foi a Era da realidade do domínio satânico. Nesse fundamento, você deve praticar um padrão 
absoluto de amor verdadeiro, o qual é o padrão para nossas vidas na Era Após a Vinda do Céu, e 
viver eternamente como filho verdadeiro de Deus. Em seguida, você deve seguir através de um 
curso revolucionário no qual todas as suas posses e seus direitos externos de propriedade 
retornarão para o Céu. Então, após cortar todos os laços com o mundo satânico e separar-se de 
satanás, você herdará as Bênçãos do Céu. Você deve se tornar capaz de ampliar a fortuna celeste 
de uma forma que Satanás nunca será capaz de novamente reivindicar a propriedade. 
 
A que se refere à revolução da consciência? Esta é uma revolução interna na qual devemos 
praticar a obediência absoluta para com a voz de nossa consciência. Eu tenho certeza de que 
você não pode negar que em seu interior há ainda uma interminável luta entre os comandos de 
sua consciência, os quais procuram o bem, e as tentações de sua mente física que procuram os 
desejos do corpo físico. Para findar este vergonhoso conflito interno, devemos ter um claro 
entendimento da posição e função de nossa consciência. 
 
A consciência sabe tudo sobre você, toda ação e todo pensamento que você tem. Conhece todas 
essas coisas antes de seu professor. Conhece antes de seus pais. Conhece antes de Deus. O que 
acontece quando você vai contra os comandos de sua consciência? Você mesmo recebe um 
ataque de sua própria consciência. Feridas se abrem em sua alma. Tais feridas podem nunca ser 
apagadas. Estas são temíveis bagagens que você deverá carregar quando for para o mundo 
espiritual. Você deve trabalhar de uma forma revolucionária para reprimir sua mente física, e 
receber a direção de sua consciência, e assim, você poderá se tornar um tesouro, que é claro, 
imaculado, e cristalino espírito, pronto para o dia que você fará o caminho em direção a 
presença de Deus. 
 
O que é a revolução do coração? Eu tenho dito que Deus criou os seres humanos como Seus 
filhos. O que, então, é a conexão que liga cada um de vocês a Deus? É o amor e o coração entre 
um pai e um filho. Se não há comunicação de coração entre um pai e um filho, como eles 
podem manter uma relação de amor e respeito? Os seres humanos, que têm vivido por milhares 
de anos sob a influência da realidade decaída, são ainda escravos em seus corações aos falsos 
pais, falso amor e falsa linhagem. Se queremos escapar deste jugo, devemos constantemente 
viver vidas de amor verdadeiro, praticando o perdão e sempre doando aos outros. Através deste 
processo, seremos capazes de retornar para a realidade da propriedade do coração de Deus. Se 
os laços de seu coração ainda estão atados ao egoísmo que procura as vanglórias do mundo 
satânico, então, você terminará em um caminho escuro e tenebroso de desesperança e 
lamentação. De outro lado, se você procura por uma vida de serviço aos outros, isto é, uma vida 
construtiva procurando ser o primeiro a servir e doar aos outros, então os laços de seu coração 
se tornarão um com o coração de Deus, eternamente. Em outras palavras, isto significa que você 
deve completamente cortar sua ligação com os falsos pais, receber a Bênção Sagrada dos 
Verdadeiros Pais, que tem se manifestado no mundo, como a substancialização do Deus 
invisível, e confiante linhagem verdadeira do Céu. 
 
Terceiro, você deve viver todos os momentos em todos os dias decidindo sobre suas próprias 
vidas.  
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Estou certo de que todos vocês têm experiências no passado, quando iam para a escola, olhando 
para um problema numa folha de prova, e não sendo capaz de fazer sua mente decidir se a 
resposta correta era “O” (“Verdadeiro”) ou “X” (“Falso”). O mesmo é verdade com nossas 
vidas. Eu estou perguntando a vocês, no curso de suas vidas diárias onde vocês se defrontam 
com inúmeras situações, cada uma diferente da outra, para analisar e decidir cada momento 
baseado no princípio de “Verdadeiro” ou “Falso,” e conseguir aprovação. Ambos com forma e 
natureza diferente, um “O” pode abraçar e absorver um “X.” Um “X,” entretanto, não pode 
abraçar um “O.” 
 
Quando sua resposta é “O,” é muito provável que você está vivendo de uma forma afirmativa e 
esperançosa. Você tem que estabelecer um eixo vertical que se estende até o céu, e deve 
procurar uma vida de “sol do meio dia,” que não projeta nenhuma sombra. É provavelmente 
uma vida de grande profundidade e amplitude, na qual você será capaz de perdoar e abraçar até 
mesmo seus inimigos em um espírito de amor verdadeiro. Quando sua resposta é “X,” 
entretanto, você estará provavelmente vivendo em um estado vergonhoso, onde seu coração está 
cheio com elementos negativos, tais como insegurança, irritação, amargura e inveja. Você 
provavelmente está procurando uma vida onde sua mente e pensamentos são limitados e 
intolerantes, e estão sendo egoístas e individualistas até o ponto em que você não pode ver o que 
está acontecendo com os outros ao seu redor. 
 
Portanto eu creio que você tem uma escolha que pode não ser a mais clara. Você deve procurar 
viver uma vida que pode ser pontuada com um “O” a cada momento. Você deve receber a nota 
“O,” (Verdadeiro), se tornando perfeitamente redondo, e não de qualquer outra forma. Você 
deve vir a ter a forma de um “O” que forma um ângulo de 90 graus com o centro, não importa 
onde esteja posicionado. Por favor, procurem viver de forma que busquem o verdadeiro “O,” 
pelo qual você possa olhar o brilhante nascer do sol sem vergonha, e que possa encarar com 
honra o vasto e infinito universo, e estar diante de toda a criação sem ter o que esconder. Um 
“O” simboliza harmonia, unidade e paz. De outra forma o “X” simboliza morte, “O” simboliza 
amor e vida. Quando sua mente e corpo se tornam completamente unidos, sua forma tomará a 
aparência de um “O,” e quando sua mente e corpo estiverem em um estado de caos como 
resultado do conflito, sua aparência tomará a forma de um “X.” 
 
Senhoras e senhores, a humanidade está agora em um momento quando deverá retornar gratidão 
e glória a Deus e aos Verdadeiros Pais. A humanidade deve oferecer gratidão pela eternidade 
aos Verdadeiros Pais por terem aberto a Era após a Vinda do Céu, a qual não tem precedentes 
na história e que nunca será repetida no futuro; e por terem trazido a Era do Estabelecimento da 
Realidade da Verdadeira Liberação e Completa Liberdade. O tempo chegou quando a 
humanidade deve corajosamente romper com o jardim do Éden decaído coberto desde o início 
com muita falsidade e sangue, como resultado do erro de Adão e Eva, e devemos todos nos 
levantar com extraordinária determinação na presença do chamado do Céu. 
 
Por favor, pensem com carinho sobre a razão de estarem aqui hoje. É simplesmente porque 
vocês receberam um convite dos organizadores e, portanto, vocês vieram participar de uma 
conferência? Se foi por sua própria vontade ou, do contrário, vocês estão sendo chamados pelo 
Céu.  
 



7 
 

Desde que recebi repetidamente o chamado do Céu quando tinha apenas 16 anos, iniciei um 
curso de 80 anos de sangue, suor e lágrimas pelo benefício de trazer verdadeira liberação e 
conforto a Deus, e para salvar a humanidade do jugo de satanás, por isso vocês também devem 
agora seguir adiante e oferecer suas vidas com o objetivo de concluir a esperada vontade de 
Deus para uma "ONU para a Paz Mundial". 
 
Para finalizar, deixe-me dizer que eu espero que vocês possam receber as bênçãos da fortuna 
celeste que estão caindo torrencialmente como uma cascata, e que cada um de vocês possam 
completar suas missões como um orgulhoso cidadão do Cheon Il Guk, ou Reino do Céu, na 
presença do Céu, dos Verdadeiros Pais, e de toda a humanidade. Que as bênçãos de Deus 
possam estar com vocês e suas famílias por toda a eternidade. 
 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
www.unificacionista.com 
Fonte do texto original em inglês: 
http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon04/SM041003a.htm 
 

 
 


