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Ninguém Pode Substituir o Pai 
 
Sun Myung Moon 
31 de agosto de 2009 
Las Vegas, NV 
 
Ninguém pode substituir o Pai; há somente uma única linhagem. Fomos além do Pal Chung 
Shik (os 8 estágios) e realizamos a piedade filial e a lealdade. Sem fazer isto, não podemos 
receber respeito e estabelecer a realidade vitoriosa de Deus. Não seguimos apenas com 
palavras, mas seguimos substancialmente. Vocês devem reconhecer se estão seguindo o 
caminho certo ou não; nenhum de vocês compreende isto. Os Verdadeiros Filhos não podem 
fazer isto por eles mesmos; eles e todos nós precisamos do Verdadeiro Pai. 
 
Eu não estou aqui para encontrar com vocês; eu estou aqui para atender Deus e estabelecer a 
nação do Céu. Este é o 21º Pal Chung Shik. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão aqui 
para atender a nação e ao Pai sobre esse fundamento. As pessoas fazem o que elas querem. 
Como pode haver sexo livre? Haverá um tempo quando o Pai não deixará vocês fazerem o 
que querem. 
 
Vocês já se tornaram um Abel diante de Deus? Jesus faleceu há 2.000 anos atrás. O que 
significa a Segunda Vinda ou os Verdadeiros Pais? Externamente os Verdadeiros Pais 
parecem a mesma coisa como as outras pessoas, mas não internamente. Vocês precisam ter 
ossos para ter carne. Confúcio, Maomé e Jesus foram necessários por causa da Queda. Não 
haveria a Bíblia se não fosse pela Queda. 
 
As 194 nações devem se tornar uma unidade na realidade Abel. Quem fará isto? Os Arcanjos? 
Não, o Pai fará isto! É o Washington Times ou a sua UPI? Não. Onde está a nação e o mundo 
vitoriosos? Vocês criaram o Washington Times? Vocês fortaleceram a UPI? Porque o Pai está 
em Las Vegas? O Pai estabelecerá um sistema para construir isto novamente. Las Vegas é o 
lugar para construir o centro de informação. 
 
Caim e Abel devem se tornar uma unidade; vocês devem estabelecer isto em sua família 
abençoada central. Não há nenhum lugar para se estar na América. Vocês devem orar e saber 
claramente sobre isto. Vocês não podem ir para casa como estão agora. 
 
O Pai está pronto para seguir o curso e fazer o que Deus necessita, mesmo se ninguém dá 
dinheiro para ele ou o segue. Vocês entendem o que o Pai está dizendo? A partir de Las Vegas 
o Pai seguirá para o Havaí, e então para a Coreia. 
 
Se vocês podem representar a América, então por favor, levantem-se que eu vou fazer 
perguntas para vocês. A vontade de Deus pode ser cumprida sem o Pai? Vocês não podem 
apenas se sustentar nas palavras do Pai. 
 
No futuro não haverá nenhuma religião; Cristianismo, Confucionismo, Budismo, Islamismo, e 
todas as religiões desaparecerão. A Rainha da Inglaterra, Obama, eles não sabem o que 
precisa ser feito, ou para onde o mundo está indo. Somente os Verdadeiros Pais sabem. 
Qualquer um que não me atenda deveria ser chutado para fora daqui. 
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No livro O Dono da Paz e o Dono da Linhagem, vocês têm algum lugar para estar? Vocês 
podem ser os donos da paz? O Pai ainda derrama muitas lágrimas. Las Vegas desaparecerá no 
futuro. Precisamos criar um fundamento para substitui-la. Aqueles que concordam, levantem 
suas mãos. Aqueles que se opõem? Vocês têm o fundamento para se opor ao Pai? Se o Pai 
indica alguém para liderar a igreja americana, então essa pessoa irá liderar.  
 
Precisamos abrir o caminho para o Céu e as portas do inferno. No lema deste ano está dito: 
Pais de Céu e Terra; sem estar relacionado com eles, não temos nada. Também está dito: 
Sábado Cósmico; sem o descanso dos Pais, não há nenhum Sábado. Deveríamos construir um 
castelo e criar uma ponte entre céu e terra. 
 
Se vocês dão coisas para mim, vocês acham que eu as utilizarei para mim mesmo? Eu darei 
tudo para o mundo. Vocês realmente precisam ser uma unidade comigo, e não apenas com as 
palavras. Tornem-se uma unidade com o Pai e com a linhagem. O Pai está encarregado da 
educação como um todo; e eu educarei. Vocês ainda têm muitas coisas para aprender sobre os 
8 estágios. Pal Jeong Shik se refere desde a era individual passando pela família, até o nível 
universal; sem este fundamento vocês não podem se colocar representando os Verdadeiros 
Pais. Vocês deveriam se tornar maiores do que o Pai. 
 
Não falem coisas pelas minhas costas; falem isto na minha frente. O Pai teve que reconstruir 
tantas coisas por causa da fofoca e reclamação. O que vocês querem, eu o tenho. Eu posso dar 
o que vocês necessitam. Se vocês querem reclamar para o Pai, então vocês não o 
compreendem. Hoje tornem-se uma unidade com os desejos do Pai e suas palavras. 
 
O Pai está dando a resposta que vocês precisam. Pensem em como ter Deus vivendo em você; 
tornem-se um templo de Deus. Vocês deveriam perguntar para sua própria mente original 
sobre isto. Vocês precisam encontrar um lugar onde possam estar com a mente e o corpo 
unidos. 
 
Hoje estamos celebrando o Pal Chung Shik e a Era da Paternidade Celeste e a ideologia do 
amor verdadeiro. As providências verticais e horizontais deveriam se mover juntas neste 
tempo. 
 
Quando leio o que eu disse há 21 anos atrás, e vejo como muitas coisas se tornaram realidade, 
eu penso que tenho uma mente muito especial. Precisamos encontrar o local final, o destino 
principal. Este é o lugar onde Deus é o Rei. Somente Deus é o Rei dos Reis. Pessoas que não 
conhecem o destino final seguem através da vida vagando. 
 
O Pai recebeu sua missão de Jesus aos 17 anos de idade. Por que? Ninguém pode explicar 
isto. O Pai sabia muitas coisas quando nasceu. Ele era capaz de prever coisas quando tinha 3 
anos de idade. Quando o Pai tinha 5 anos, seu avô disse algo, e o Pai disse: "Você está errado, 
se você não seguir minha palavra, acontecerá um acidente." Ele ouviu a voz de Deus e 
entendeu as religiões do mundo. 
 
Em sua nação há somente um dono, que é Deus. Hananim é mesmo revelador. Isto inclui a 
palavra UM; isto é Princípio. Verdade é verdade e não pode ser negada. Para ser um dono da 
paz, você deve estar conectado com a linhagem. Não haverá nenhuma necessidade para os 
passos dos pais quando o rei do céu está aqui. 
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É difícil negar as palavras do Pai, vocês não acham? Como Unificacionistas, vocês amam o 
Pai, ou somente gostam do Pai? Você já fez esse amor pelo Pai ser parte de sua mente e 
corpo? Não é suficiente dizer as palavras, ‘eu amo você’; seus olhos devem dizer, ‘eu amo o 
Pai.’ 
 
O Pai sabe muita coisa, e vocês podem receber bênçãos ao possuir e ler os discursos do Pai. 
Se vocês não sabem coreano, serão capazes de entender somente 30% das palavras do Pai. O 
idioma coreano é também muito revelador. Vocês deveriam utilizar as palavras do Pai como 
livros de estudo. Tudo o que vocês precisam está nestes livros. Eles são manuais para sua 
família desde a escola elementar, o ensino médio, a faculdade, e as graduações de Mestrado e 
Doutorado. Quando o Pai não está aqui, suas palavras orientarão vocês. 
 
Rev. Kwak, as 120 nações que cada família escolheu: cada líder nacional tem uma lista. A 
partir de agora até 14 de outubro, cada família deveria ir e visitar sua nação. Envie uma 
circular oficial. Vocês deveriam fazer as preparações para mudar para sua nação. Mudem com 
toda a sua tribo. Então toda a humanidade será capaz de ir além das fronteiras nacionais sob 
os Verdadeiros Pais.  
 
Aqueles que forem abençoados após 14 de outubro pegarão as 72 nações restantes e irão para 
lá. Vocês deveriam seguir como os novos cidadãos de uma nova nação. Todos os povos 
estarão unidos e o mundo se tornará uma única nação atendendo os Verdadeiros Pais como 
uma família. Todos receberão o ensinamento e a ideologia do Pai como um manual através do 
qual viverão.  
 
A autobiografia em breve será publicada em inglês. Todas as pessoas conhecerão a história do 
Pai. Ela pode ser utilizada como um livro de estudo a fim de entender e sentir mais o Pai. 
Devemos trazer todas as pessoas do mundo para uma única família. 
 
Faltam 3 anos e 4 meses até 13 de janeiro de 2013. Vocês devem saber o Princípio Divino e 
entender a vida do Pai e sua história. 
 
A vida do Pai é uma vida de paz. Nosso Movimento de Unificação é um movimento de paz. 
Conseguir que as pessoas leiam a autobiografia as conecta à raiz da paz. Vocês deveriam 
dedicar sua energia e recursos para ajudar as pessoas a ler este livro para que elas possam se 
tornar construtoras da paz. 
 
Aqueles que pensam sobre si mesmos primeiro perecerão neste tempo. Filhos e descendentes 
da tribo precisam seguir o caminho certo para que possamos até mesmo abrir os portões do 
inferno, e amar o que é impossível amar. Vocês não deveriam reclamar, mas seguir o caminho 
certo. Não façam fofoca ou reclamem, apenas sigam o caminho certo. Em 2013 precisamos 
de uma nação, precisamos de Uma Única Família Sob Deus. 
 
Quando você for para sua nação (120), você irá como um soldado no Exército da Paz, não 
como um missionário da Igreja de Unificação. Centrando nos Verdadeiros Pais, você pode 
ajudar a mudar a linhagem de sangue. O Pai sempre se preocupa sobre como mover a 
providência adiante. O Exército da Paz irá para todo o mundo para ajudar e servir em 
desastres e outras coisas. 
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Vocês se tornarão irmãos e irmãs centrando nos Verdadeiros Pais. Este é um tempo de novos 
inícios. Todas as coisas mudarão. As pessoas na América se preocupam com obesidade 
enquanto 1/5 do mundo sobrevive com menos de um dólar por dia. Esta é uma era onde o bem 
e o mal estão mudando. O Pai não pode ajudar muito mais, por isso vocês deveriam estar 
preocupados e saber que as pessoas estão morrendo todos os dias, e deveriam se arrepender. 
Vocês precisam amar Deus mais do que amamos nossos cônjuges e nossos filhos. Somos 
arrogantes por causa da Queda. À medida que seguimos através destes últimos 4 anos, vamos 
viver e ser loucos para fazer o que precisa ser feito. Um mundo pacífico está chegando. 
 
Ninguém pode fazer o trabalho que estou fazendo aqui na América. Quando penso sobre a 
América, eu choro como se estivesse perdendo meu próprio filho. O que vocês querem que o 
Pai faça? O Pai está sozinho neste lugar de harmonia celeste. Por favor, leiam o que o Pai 
disse em 7 de julho: O Dono da Paz e o Dono da Linhagem.  
 
Estas são anotações não oficiais feitas pelo Rev. Joshua Cotter da tradução de Tossa 
Cromwell. A tradução de Tossa foi muito limitada, por isso, muito do que o Verdadeiro Pai 
disse não foi traduzido.  
 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
 www.unificacionista.com 
Fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon09/SunMyungMoon-090831a.htm 
  

 
 


