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O Esboço da Lei Celeste 
 
Sun Myung Moon 
1° de maio de 2009 
Cheon Jeong Gyeong – Coreia 
 
 
Amados cidadãos do Reino de Deus do Cheon Il Guk, que receberam a Bênção! 
Estamos celebrando um dia verdadeiramente especial e providencial. Ele é profundamente 
significativo porque estamos comemorando tanto o Aniversário de Bodas de Ouro do 
Matrimônio dos Verdadeiros Pais, o Rei dos Reis, como também o 55º aniversário da fundação 
da Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. 
 
Além disso, é o dia histórico no qual o estabelecimento da nova ONU Paterna da Verdadeira 
Paz é proclamado diante de todo céu e terra. Neste dia feliz, vamos todos oferecer aplausos em 
gratidão a Deus, nosso Pai Celeste – que governa a vida, a morte, a fortuna e o infortúnio de 
todas as coisas – por nos conceder este belo e deslumbrante dia de primavera. 
 
Neste dia de primavera, vibrante com a vida, Deus está acenando para todos vocês – como 
senhores da criação – para participarem livremente, com todos os outros seres criados, na 
criação da nova vida. Ele está nos abençoando para desabrocharmos de forma bela como flores, 
e vivermos vidas que são tão brilhantes como o sol e tão claras como as águas de um riacho. 
 
Amados novos membros da família: Em três ocasiões entre os dias 15 e 31 de janeiro, 
realizamos a Coroação para o Direito da Liberação de Deus, o Rei dos Reis. O dia 31 de janeiro 
viu uma cerimônia sendo realizada no Palácio da Paz Cheon Jeong na Coreia, representando o 
Oriente, e outra realizada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, representando o 
Ocidente. Desta forma estabelecemos um recorde através da oferta deste evento providencial – 
o que é sem precedentes na história e nunca será repetido – ao Céu em dois lugares diferentes 
no mesmo dia. 
 
Neste último mês de abril, minha esposa e eu celebramos a quinquagésima ocasião do dia de 
nosso Matrimônio Sagrado. Os gritos dos jovens estudantes que resistiram à ditadura 
finalmente conduziram para uma nova primavera na península coreana na primavera de 1960. 
No décimo sexto dia do terceiro mês pelo calendário lunar daquele ano, minha esposa e eu 
recebemos o selo do Céu e embarcamos em um árduo curso da providência de restauração que 
os Verdadeiros Pais, os Verdadeiros Mestres e os Verdadeiros Rei e Rainha da humanidade 
devem trilhar. 
 
Como eu poderia ao menos começar a explicar o caminho da providência de restauração através 
de indenização que minha esposa e eu tivemos que trilhar pelos últimos cinquenta anos, para 
finalmente trazer completa liberação e liberdade para Deus, e atendê-lo como o Rei dos Reis? 
Por muitos anos a partir de agora, historiadores verificarão e registrarão o que eu não posso 
explicar neste momento. 
 
Vocês provavelmente não estão cientes disto, mas existe profundo significado providencial no 
Aniversário de Bodas de Ouro do Matrimônio dos Verdadeiros Pais. 
 
 
 



2 

 

Devido à Queda dos primeiros antepassados da humanidade, a verdadeira linhagem de Deus foi 
perdida e a história esteve sob o domínio da falsa linhagem de sangue de Satanás. Estou certo 
que vocês aprenderam sobre esta realidade através do estudo do Princípio. 
 
Esta linhagem de sangue invertida tem sido uma faceta da história humana. Não é por causa 
disto que o mundo físico – e até mesmo o mundo espiritual – se tornou envolvido em 
relacionamentos antagônicos de Caim e Abel de confrontação e luta? Ninguém foi capaz de 
encontrar uma resolução para esta tragédia, e os problemas da história estiveram sem solução 
até este dia. 
 
Entretanto, o tempo está mudando agora. As portas para a realidade da unidade completa entre 
Caim e Abel estão sendo abertas na ocasião do Aniversário de Bodas de Ouro do Matrimônio 
dos Verdadeiros Pais. Entramos na realidade da graça onde os seres humanos podem ser 
restaurados ao nível de conclusão e perfeição no qual podem herdar e compartilhar a natureza 
original do coração de Deus; em outras palavras, ao estado humano pretendido originalmente, 
sem qualquer traço residual da Queda. 
 
Em termos de O e X, entramos na era quando a boa governança de Deus, que está na posição de 
O, pode abranger e assimilar completamente, sem deixar qualquer traço disto para trás, a má 
governança de Satanás, que está na posição de X. A era está começando na qual o Reino do 
Céu na terra e no céu está se espalhando substancialmente bem diante de seus olhos. 
 
Nesta primavera, que tem esse tipo de significado especial, minha esposa e eu celebramos 
nosso Aniversário de Bodas de Ouro do Matrimônio e realizamos com sucesso a Wonku 1  Copa 
da Paz Torneio para Harmonia Cósmica de Caim e Abel por dez dias, começando em 21 de 
abril. Um dia, este se tornará um festival da paz para toda a humanidade, superando até mesmo 
os Jogos Olímpicos. 
 
O Atlético Sorocaba Futebol Clube do Brasil contribuiu grandemente para este primeiro torneio 
deixando de lado tudo mais para vir aqui pelo convite dos Verdadeiros Pais. O Sorocaba venceu 
a Copa Paulista de 2008 em São Paulo, Brasil. 
 
Durante sua breve estadia na Coreia, eles jogaram contra quatro equipes, representando a 
Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão e China. Eles exibiram um excelente padrão de 
habilidade, e demonstraram a alma do futebol latino americano. Por favor, vocês poderiam dar 
um caloroso aplauso para encorajar o time do Sorocaba! 
 
Senhoras e senhores! 
Eu gostaria de oferecer ao céu esta preciosa nova cerimônia lendo com vocês agora a 
mensagem do Céu que proclamei em janeiro na Coroação para o Direito da Liberação de Deus, 
o Rei dos Reis. Por favor, gravem o significado do evento de hoje em seus corações. 
 
Discurso dos Verdadeiros Pais na Ocasião da Coroação para o Direito de 
Liberação de Deus, o Rei dos Reis 
 
Cidadãos amantes da Paz do Reino de Deus do Cheon Il Guk! 
Este é verdadeiramente um dia precioso e feliz. 

 
1 Wonku é uma transcrição de uma palavra coreana cunhada pelo Pai, que significa literalmente “bola redonda.” É 
uma expressão que se refere a qualquer esporte jogado com uma boa redonda (ou bolas). 
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Vamos todos celebrar sem reservas este dia histórico e providencial, e cantar louvores a Deus, 
nosso eterno Verdadeiro Pai, sobre Sua glória e nobreza. Nesta ocasião solene, centenas de 
bilhões desses viventes no mundo espiritual estão aqui conosco para congratular e celebrar este 
dia abençoado. 
 
Este é o dia pelo qual Deus ansiou desde que Ele criou o universo. Por dezenas de milhares de 
anos, desde o dia que aqueles que Ele criou como Seus filhos, Adão e Eva, mancharam a 
linhagem celeste e se esconderam na escuridão, Deus tem esperado enquanto suporta 
inexprimível dor e tristeza. Ele tem esperado impacientemente pelo dia que Ele pode ascender 
para o trono do Rei dos Reis, para ser capaz de abraçar Seus filhos perdidos e a criação 
novamente, e viver em alegria por toda a eternidade no reino sagrado de paz no reino da paz. 
 
Senhoras e senhores, Deus é e sempre tem sido o Rei dos Reis, mesmo antes que Ele iniciou a 
Criação. Entretanto, o caminho celeste dita que após concluir todos os aspectos da Criação, 
Deus deve manifestar-se substancialmente como o Rei dos Reis que reina sobre o mundo do 
fenômeno físico, a esfera dos objetos do amor de Deus. 
 
Esse é o motivo pelo qual, motivado pelo amor verdadeiro, Deus buscou e encontrou os 
Verdadeiros Pais do mundo substancial, que se tornaram Seus representantes e herdeiros. 
 
Embora sejamos inundados pela graça de ter recebido o selo do Céu, minha esposa e eu 
estamos verdadeiramente felizes por sermos capazes de nos colocar aqui como os 
representantes diretos de Deus e realizarmos esta coroação para o rei dos Reis. Ao mesmo 
tempo, estou profundamente arrependido diante do Céu; eu alcancei meu nonagésimo ano de 
vida, contudo tenho sido incapaz de restaurar completamente os 6,5 bilhões de pessoas do 
mundo para Deus. 
 
Cidadãos do Cheon Il Guk que amam a Deus! O Céu não irá esperar mais. Deus está 
trabalhando com Sua autoridade como o Rei dos Reis através de Seus representantes, os 
Verdadeiros Pais na terra, para estabelecer uma nova lei celeste e restaurar o mundo. 
 
Este é o tempo para acelerar esta verdadeira revolução de amor. Portanto, nesta ocasião solene, 
eu proclamarei para todo o céu e terra um esboço da nova lei celeste, pela qual a humanidade e 
todas as coisas da criação recuperarão suas posições legítimas e serão governadas. 
 
Primeiro: esta era, que está gradualmente nos levando na direção do ano 3.000, será a era da 
mudança revolucionária após a vinda do céu. Nesta era, não estaremos mais cativos dos 
princípios de restauração através de indenização; este será o tempo quando o Rei dos Reis rege 
os mundos espiritual e físico com Sua devida autoridade. 
 
Esta será a era da providência durante a qual a terra retornará para seu estado original, com a 
realidade da Orla do Pacífico servindo como um eixo central. As pessoas não estarão mais além 
da influência do novo caminho do Céu e da nova lei celeste. Portanto, vocês devem conduzir 
uma vida transparente com cada uma das suas ações sendo tão clara como um cristal. 
 
Segundo: devemos realizar uma revolução ao educar todas as pessoas sobre o valor da ética 
sexual absoluta, com Deus como seu eixo vertical absoluto. Esta é a única forma de transmitir a  
boa linhagem para toda a humanidade. Esse é o caminho para alcançar o ideal de Deus de 
famílias verdadeiras. A partir de agora, pureza sexual, pureza da linhagem e pureza do amor 
será a filosofia educacional da raça humana. 



4 

 

Terceiro: os novos Representantes do Rei da Paz (boon-bong-wangs) e a ONU Paterna estarão 
colocados na linha de frente dos esforços para eliminar completamente os muros e barreiras que 
atravessam a terra em múltiplas camadas, e restabelecer a harmonia e paz entre partidos 
políticos, religiões, raças, culturas e nações. A ONU existente (na posição da ONU tipo Caim) e 
a ONU tipo Abel devem se tornar uma unidade e alcançar uma dimensão mais elevada, e a 
ONU tipo Abel deve tornar-se uma e elevar-se para uma dimensão mais elevada, tornando-se a 
ONU Paterna – em outras palavras, a ONU da Paz Verdadeira. Centrando na ONU da Paz 
Verdadeira, guerra, doença, fome e todos os outros problemas confrontando o mundo serão 
abordados e resolvidos. Esta é seguramente a direção que todas as pessoas devem seguir. Elas 
não terão escolha, porque Deus e os Verdadeiros Pais estarão com elas. Egocentrismo 
individualista como também egocentrismo coletivo serão erradicados, e isto conduzirá para a 
realização de um mundo governado por nossa consciência e razão natural. 
 
Quarto: a bênção do matrimônio internacional e intercultural é o método ideal de estabelecer 
famílias verdadeiras que purificarão a linhagem da raça humana decaída e edificarão o reino de 
paz. No fim, reconciliação e paz virão através da linhagem. Quando negros e brancos, orientais 
e ocidentais, budistas e cristãos, e judeus e muçulmanos se casam e continuam a tradição do 
matrimônio abençoado que os Verdadeiros Pais estabeleceram, este mundo naturalmente se 
tornará uma única família. Um reino celeste ideal baseado no ideal de uma única família sob 
Deus virá. Quando derretemos nossas armas e canhões para fazer arados, um novo mundo de 
paz se abrirá diante de nós. 
 
Quinto: Deus nos criou com Suas contrapartes de amor, e Ele preparou o mundo natural como 
um presente para nós, Seus filhos. Deus não deixaria Seus filhos viverem em um deserto árido 
desprovido de belos cenários. Esse é o motivo pelo qual todas as pessoas possuem a tarefa de 
preservar e amar o mundo natural. Eu estou dizendo que vocês deveriam desenvolver sua 
natureza humana como ela foi originalmente concebida para ser, de modo que vocês tenham a 
experiência de ressoar até mesmo com um ramo de flores silvestres, como se estivessem 
compartilhando uma conversa sincera com elas. Esse será o atalho para restaurar a humanidade 
para Deus. 
 
Senhoras e senhores que foram escolhidos! 
Todos vocês receberam realmente uma bênção do céu. Vocês estão participando na cerimônia 
de lançamento dos empreendimentos providenciais governados pelo Rei dos Reis. Vocês estão 
testemunhando com seus próprios olhos o turbilhão do ponto de transição histórico. 
 
Vocês receberam um convite para participarem da coroação dos Verdadeiros Pais, o Rei dos 
Reis no nível horizontal, que governarão toda a criação como os representantes físicos de Deus, 
o Rei dos Reis no nível vertical. Vocês terão novamente, durante suas vidas, a oportunidade de 
participar de tal ocasião histórica e significante? Seus antepassados que chegam aos bilhões 
estão gritando e dançando de alegria e deleite neste momento, sacudindo até mesmo o eixo da 
terra. 
 
Eu oro que vocês abram os olhos de suas mentes e gravem este momento extraordinário e 
histórico em suas almas. Quando em suas vidas vocês serão capazes de testemunhar novamente 
um dia de bênção e glória como hoje? Eu espero que vocês possam ouvir as palavras do Céu 
que tenho compartilhado com vocês hoje, e utilizá-las como diretrizes para suas vidas a partir 
de agora.  
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Senhoras e senhores que foram escolhidos! Estou seguro que todos sentimos isto a partir da 
mensagem que acabei de ler, portanto, a humanidade está entrando em uma nova era onde a 
terra será governada diretamente pela nova maneira celeste e a nova lei celeste. Esta é a era da 
nova realidade do quarto Adão quando ninguém pode entrar no novo Reino do Céu sem herdar 
o novo padrão de Deus de coração baseado em Sua natureza original. 
 
Através do providencial Aniversário de Bodas de Ouro do Matrimônio dos Verdadeiros Pais e a 
comemoração do quinquagésimo quinto aniversário da fundação da AES-UCM, eu oro que 
vocês possam se tornar os novos e sábios cidadãos do Cheon Il Guk que distinguem 
cuidadosamente entre Caim e Abel em suas vidas, que os integram em uma nova realidade de 
Abel, colocando a bondade com seu centro, e que restauram a realidade das três gerações. 
 
Estou pedindo a vocês para formarem e viverem como novas famílias verdadeiras baseadas na 
natureza humana original através da qual os novos verdadeiros avôs, verdadeiros pais e 
verdadeiros netos podem entrar, de mãos dadas, no novo Reino do Céu. Por favor, não 
esqueçam que este é o significado da nova Turnê para Estabelecer a ONU Paterna da Paz 
Verdadeira, que estamos celebrando hoje. 
 
Eu oro e proclamo nos nomes dos vitoriosos Deus e Verdadeiros Pais que a nova autoridade da 
grande Bênção de Deus, o Rei dos Reis de todas as nações, possa fluir abundantemente em suas 
novas famílias, novas nações, e por todo o novo cosmos. 
 
Muito obrigado. 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
www.unificacionista.com 
Fonte do texto original em inglês: 
http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon09/SunMyungMoon-090501.htm 
 

 

 


