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Distintos convidados participando no evento de hoje, eu realmente estou feliz e sou
grato por ver vocês nesta nova reunião.
O que estou para proclamar para vocês hoje é parte do curso da turnê dos Verdadeiros
Pais que é proclamar a conclusão e cumprimento definitivo de todos os aspectos da
providência de restauração durante o tempo de vida dos Verdadeiros Pais. O caminho
seguido pelos Verdadeiros Pais servirá como uma tradição e exemplo histórico; assim,
estou proclamando que todos vocês devem moldar seu curso de vida neste caminho, se
tornando famílias que juram herdar e cumprir a vontade de Deus que os Verdadeiros
Pais já cumpriram, e também ser verdadeiros com esse juramento.
No dia 18 de abril celebramos nosso 52º ano de matrimônio. Naquela ocasião, eu trouxe
o fim da era antes da vinda do céu, a qual foi marcada por pecado e indenização
[expiação], e proclamei a era após a vinda do céu através da qual um novo céu e nova
terra serão realizados pelo retorno ao amor verdadeiro.
Através desta turnê, estou conduzindo um estilo de vida adequado com a era após a
vinda do céu. Por favor, gravem este ponto em seus corações.
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Todos os filhos abençoados nos mundos celeste e terreno, que estão relacionados com
os Verdadeiros Pais por sangue, devem manter em mente esta proclamação abrangente e
final. Esta proclamação está sendo feita a fim de estabelecer completamente a nação
ideal que vem a partir do Deus incorpóreo e do Deus corpóreo, o Deus da Noite e o
Deus do Dia, e a partir dos antepassados de Jesus e dos Verdadeiros Pais.
Os detalhes do curso de vida dos Verdadeiros Pais já foram divulgados e transmitidos
para vocês através da minha autobiografia. Eu oro que todos vocês se tornem os
representantes e herdeiros dos Verdadeiros Pais antes da conclusão das Reuniões
Cósmicas para o Estabelecimento dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade e
para a Proclamação da Palavra pelo Ser Substancial de Deus.
Por favor, tenham atenção com minha autobiografia, que é um registro da obra da minha
vida que demonstra que os Verdadeiros Pais tiveram sucesso em sua missão durante
suas vidas nesta terra, e desenvolvam minhas realizações. Por favor, também herdem os
ensinamentos que concedi a este mundo. Ao fazer isso, eu oro que seguramente sejam
triunfantes em seu curso de vida.
Como os Verdadeiros Pais têm feito, vocês também devem se tornar pontes celestes
para todos os seus familiares e membros do seu clã que estão ao seu redor, e também
um líder centrado em Deus que pode orientar seu clã para o reino de Deus.
Peço que vocês assumam no coração esta proclamação dos Verdadeiros Pais e jurem
colocá-la em prática. Aju.
Agora vou citar a partir do conteúdo lido no 44º Dia do Verdadeiro Deus e a Cerimônia
de Coroação para a Realeza de Deus. Isto representa o conteúdo nos livros e materiais
de ensinamento que resumem todo o conteúdo que tenho ensinado por todo o curso da
minha vida.
Respeitados líderes de todo o mundo, distintos convidados de casa e do exterior,
senhoras e senhores!
Em nome dos Verdadeiros Pais, da Verdadeira Família, da República da Coreia, e dos
membros da Igreja de Unificação que são abençoados por todo o cosmos (isto é, mundo
espiritual e mundo físico), sinceramente recepciono e expresso minha mais profunda
apreciação por vocês virem participar nesta “Reunião Cósmica para o Estabelecimento
dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade e para a Proclamação da Palavra pelo
Ser Substancial de Deus.”
No ano passado, milhares de representantes e líderes principais de 120 nações do
mundo nos honraram com sua presença em várias ocasiões, incluindo nosso Aniversário
de Bodas de Ouro de Matrimônio e Coroação; os Festivais Memoriais para o Legado da
Paz realizado no edifício sede das Nações Unidas e em cidades nos Estados Unidos e no
mundo; e muitos outros eventos significantes.
Mais uma vez, eu gostaria de expressar minha apreciação em nome de todas as pessoas
da República da Coreia e toda a humanidade.
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Senhoras e senhores, este é um momento muito agitado na providência de Deus. No ano
passado eu celebrei meu nonagésimo aniversário e dei meus primeiros passos na direção
ao centésimo ano da minha vida. Tenho sido abençoado com uma vida longa, além da
média da expectativa humana. No ano passado, minha esposa e eu também pudemos
comemorar nosso quinquagésimo aniversário de casamento. A partir de um ponto de
vista providencial, o ano passado não foi simplesmente o ano de nosso aniversário de
bodas de ouro; ele também foi um ano de Jubileu.
Temos quatorze filhos. Cinco se graduaram na Universidade de Harvard, e entre nossos
mais de quarenta netos, vários já estão estudando lá. Além disso, um grande número de
bons homens e mulheres de 194 nações passou a nos reconhecer e seguir como o Rei e
Rainha da Paz e os Verdadeiros Pais.
Ao longo de nossas vidas, estabelecemos muitas organizações e instituições
internacionais para promover a paz mundial. Temos investido sem reservas em muitas
áreas incluindo cooperação inter-religiosa, projetos humanitários para beneficiar a
sociedade, atividades interculturais, esportes, educação e a mídia. Fundamos todas estas
iniciativas com o objetivo de promover paz e trazer a salvação para a humanidade.
Depois de trabalhar para o sucesso em todas estas coisas, algumas pessoas nos
recomendaram e disseram que merecíamos olhar para trás e desfrutar confortavelmente
o resto de nossas vidas. Elas nos encorajam a esquecermos sobre a situação mundial e
sentarmos para aproveitar os sucessos alcançados durante os últimos noventa anos!
Contudo, minha esposa e eu não podemos olhar para as vidas que conduzimos dessa
forma mundana. Tivemos que concluir a missão dos Verdadeiros Pais reais, que nos foi
dada por Deus, que é Ele mesmo os Verdadeiros Pais verticais de toda a humanidade.
Agora, com menos de dois anos restando nesta missão para tornar uma realidade o reino
de Deus, o Cheon Il Guk, estamos lidando com cada dia de nossas vidas até mesmo com
mais seriedade do que antes.
Por toda a minha vida, tenho oferecido a mim mesmo para a liberação de Deus, o único
Verdadeiros Pais de céu e terra, para restaurar a Ele a correta posição como Pais, para
salvar todos os seres humanos que sofrem na realidade de morte, e retorná-los para o
seio de Deus.
Para este propósito eu tenho perseverado e triunfado sobre incontáveis tribulações
enquanto conduzia as pessoas do mundo, que estão vivendo como órfãs perdidas e
inconscientes à procura de seus pais celestes, na direção do objetivo da salvação global.
Devido à Queda, provocada por nossos primeiros antepassados, as pessoas nascem na
linhagem falsa. Todos, sem exceção, vagueiam na escuridão mesmo agora, incapazes de
libertar-se da escravidão de Satanás. Sob tais circunstâncias, como poderíamos ser
qualquer coisa diferente de completamente sérios em nossas vidas enquanto guiamos os
6,5 bilhões de pessoas do mundo ao longo do caminho na direção da edificação do reino
de Deus na terra?

3

Os Três Estágios da Vida
Senhoras e senhores, Deus nos criou como Seus filhos. Como o ser original, absoluto,
único, imutável e eterno, Deus criou os seres humanos transmitindo Seu amor para eles
a fim de dotá-los com uma alma. Se não fosse pela Queda, teríamos sido capazes de nos
aperfeiçoar, incluindo nosso ser espiritual, como Deus é perfeito, de cumprir o caminho
de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, e alcançar vida eterna.
Mas infelizmente, os seres humanos estão vivendo como descendentes da Queda. A fim
de viver uma vida perfeita, todas as pessoas sem exceção devem receber nova vida
através da bênção dos Verdadeiros Pais e passar através dos três estágios de
renascimento, ressurreição e vida eterna. Renascimento, neste contexto, se refere a um
indivíduo alcançando nova vida. Ressurreição é quando uma família e nação alcançam
nova vida, e vida eterna se refere a toda a humanidade alcançando perfeição e vivendo
para sempre na terra natal de Deus depois de estabelecer o reino do céu na terra e no
mundo espiritual pelo atendimento aos Verdadeiros Pais, o Rei e Rainha da Paz.
Seus antepassados que estão no mundo espiritual devem retornar agora para esta terra
neste tempo dos Verdadeiros Pais que governam diretamente toda vida e todas as coisas
como a entidade substancial de Deus que existe sem forma. Eles seguirão através das
bênçãos de três estágios de renascimento, ressurreição e vida eterna, e completarão a
educação do Princípio Divino Original – a educação sobre absoluta fidelidade conjugal
– organizado pelos Verdadeiros Pais. Somente então eles podem tomar parte na
autoridade original garantida pelo Seunghwa – ascensão e liberação – e podem alcançar
as qualificações para se tornar cidadãos do Cheon Il Guk enquanto estão na terra.
Podemos ver claramente que a vida de cada pessoa segue através de três estágios. Todos
são concebidos como um novo ser através da graça de Deus e do amor dos Verdadeiros
Pais através de uma família abençoada.
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O primeiro estágio da vida é formado pelos nove meses passados no útero da mãe.
Ninguém está isento disto! Se estamos conscientes disto ou não no momento, todos nós
sem exceção, passamos nove meses no útero de nossa mãe. Embora o útero de uma
mulher seja menor do que algumas panelas de arroz, a partir da perspectiva de um feto,
ele é maior do que todo o universo.
E sobre o nosso nascimento no segundo estágio de nossas vidas, o qual ocorre na terra?
Como poderíamos encontrar palavras adequadas para descrever a luta de um bebê
recém-nascido, quando ele é confrontado com um novo mundo completamente não
familiar? O primeiro choro solitário de um recém-nascido, quando ele experimenta o
grande e amplo mundo que encontra ao sair do útero, também representa a promessa de
um futuro de cem anos, a bênção e celebração de entrar em um novo tempo e espaço.
Todos recebemos a bênção do renascimento que nos capacitou a vivermos no segundo
estágio de nossas vidas. Embora cem anos seja muito mais do que os nove meses que
passamos no útero, por favor, não esqueçam que ainda há um curso que devemos seguir
até um final mais elevado. Embora tenhamos esquecido o padrão de consciência que
possuíamos no útero de nossa mãe, e embora vocês possam pensar que estamos agora
desfrutando plenamente nossas vidas neste grande e amplo mundo, com um padrão mais
elevado de consciência, há ainda o caminho na direção da vida eterna.
O terceiro estágio ocorre no mundo da vida eterna, o mundo espiritual, no qual
entramos depois que acaba a vida nesta terra. Estávamos originalmente destinados a
entrar no mundo espiritual tendo aperfeiçoado primeiro nossos espíritos durante nossa
vida na terra. Este é um mundo que não pode ser imaginado por pessoas que descendem
da Queda. Ele é um mundo no qual transcendemos tempo e espaço. Tal como o feto no
útero de sua mãe não pode imaginar a vida na terra, nós, como pessoas vivendo e
respirando ar neste mundo terreno, não podemos entender facilmente o mundo
espiritual, onde renasceremos em nossos corpos espirituais, vivendo e respirando amor
verdadeiro. Senhoras e senhores, quando as pessoas encaram a morte, elas podem
tremer de medo e terror se não entendem o verdadeiro significado da passagem.
Embora a história humana tenha continuado por mais de seis mil anos, infelizmente
ninguém tem ensinado claramente a verdade referente à morte. Agora, nos Últimos Dias
da história, eu, como os Verdadeiros Pais da humanidade, tenho sido capaz de revelar
esta verdade, este segredo celeste.
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A Cerimônia de Ascensão Seunghwa
Senhoras e senhores, a palavra “morte” é sagrada. Ela não é um sinônimo para “tristeza
e sofrimento.” Os Verdadeiros Pais criaram a expressão Seunghwa [ascensão] para
explicar o verdadeiro significado de morte. O momento quando entramos no mundo
espiritual deve ser um tempo quando entramos em um mundo de alegria e vitória com
os frutos nascidos de nossas vidas na terra. Este é um tempo para aqueles de nós que
permanecem na terra enviarem os falecidos com alegria. Este deve ser um momento
para grande celebração. Devemos derramar lágrimas de alegria, ao invés de lágrimas de
tristeza. Essa é a forma da sagrada e nobre Cerimônia de Seunghwa, o primeiro passo
que o espírito do falecido assume na direção de desfrutar a vida eterna em atendimento
a Deus, dentro de Seu abraço. No momento da morte, nossos espíritos devem se sentir
mais entusiasmados e emocionados do que uma noiva recém-casada quando vai para a
casa de seu cônjuge pela primeira vez.
A fim de abrir a porta para todas as pessoas experimentarem este tipo de vida eterna
preciosa, eu realizei uma Cerimônia de Seunghwa na sede das Nações Unidas em Nova
York no dia 18 de março do ano passado em honra de líderes mundiais que passaram
recentemente para o próximo mundo.
A seguir estão os nomes dos homenageados nessa ocasião:
General Alexander Haig, um ex-secretário de estado americano que, com as
forças da ONU salvou minha vida, através do bombardeio que liberou o
Campo de Trabalho Especial Norte Coreano de Hungnam onde eu estava
aprisionado durante a Guerra da Coreia;
Sr. Kim Dae-jung, nosso ex-presidente sul-coreano, que ganhou o Prêmio
Nobel da Paz;
Sr. Hédi Annabi, um diplomata tunisiano e chefe da Missão de Estabilização
da ONU no Haiti, que morreu no terremoto haitiano de 2010; os cem
trabalhadores da ONU que morreram ao lado do Sr. Annabi;
Sr. Rodrigo Carazo Odio, um ex-presidente da Costa Rica, que é conhecido
internacionalmente como “o Presidente da Paz;”
Sr. Abdurrahman Wahid, um ex-presidente da Indonésia, que deu toda a sua
vida para o benefício de sua grande nação;
Sr. Steingrimur Hermannsson, um ex-primeiro-ministro da Islândia, que
ajudou a realizar a reunião do então Presidente Soviético Mikhail
Gorbachev e o Presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan, que acelerou
o fim da Guerra Fria;
Shaykh Hassan Cissé do Senegal, que é respeitado como um grande
estudioso da autoridade Islâmica; e
Sr. Laxmi Mall Singhvi da Índia, que é lembrado como o “Embaixador de
Reconciliação e Paz” pelos 1,1 bilhão do povo da Índia.
Há outras pessoas que também lembramos através desta cerimônia e enviamos para o
mundo espiritual com a Bênção Seunghwa. Tenho certeza que vocês já ouviram sobre o
naufrágio do navio Cheonan na Coreia onde 46 marinheiros perderam suas vidas no
cumprimento do dever. Durante minha turnê de quatro cidades na Coreia em abril do
ano passado, minha esposa e eu concedemos a graça da Bênção Seunghwa sobre estes
desafortunados marinheiros que morreram.
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Mais tarde, durante outro evento em Las Vegas, eu concedi a Bênção Seunghwa para a
Dra. Reiko Kawasaki, uma descendente de 17ª geração de Tokugawa Ieyasu, o último
shogun na história japonesa, que uniu o arquipélago japonês no século XVII. Ela era
uma médica de Las Vegas, e faleceu recentemente depois de viver uma vida de serviço
contínuo aos outros. Antes de falecer, ela desempenhou um importante papel para o
benefício da realização da paz mundial pelo estabelecimento de um fundamento para a
futura resolução de várias questões na Coreia, Japão e os Estados Unidos, incluindo
questões políticas e econômicas. Assim, eu a inclui na lista daqueles que receberam esta
sagrada Bênção Seunghwa.
Por mais altruístas e filantrópicas que as vidas das pessoas possam ser, nenhuma delas
pode ter garantida a entrada no mundo da vida eterna sem receber a bênção do
casamento e a Bênção Seunghwa dos Verdadeiros Pais, o Rev. e Sra. Moon. Isto é
porque o relacionamento pai-filho entre Deus e a humanidade foi cortado devido à
Queda dos primeiros antepassados. Por favor, assumam seriamente este ponto.
Senhoras e senhores, esta era, quando Deus introduziu o calendário celeste, é muito
séria. Agora é o momento no qual todos os 6,5 bilhões de pessoas do mundo devem
entender os ensinamentos que recebi do céu, que eu transmito como os Verdadeiros Pais
que são responsáveis para dar vida eterna para toda a humanidade. Agora é um tempo
quando vocês podem compartilhar as boas novas da vinda dos Verdadeiros Pais por
todo o mundo.
Chegou o tempo para honrarmos e herdarmos a tradição e espírito do povo coreano, a
partir do qual os Verdadeiros Pais emergiram, estabelecermos a tradição celeste, e
trazermos a paz mundial pela união de todos os 6,5 bilhões de pessoas do mundo com as
Nações Unidas. Com o início do calendário celeste, por favor, não esqueçam que a
Cerimônia de Bênção Seunghwa é um rito sagrado no qual qualquer pessoa pode herdar
a visão mundial de um cidadão sagrado do reino do céu e celebrar a liberação de Deus e
a liberação de toda a humanidade.
Desta forma, o ideal de uma família baseada no amor verdadeiro pode ser concluído, e
Deus e todas as pessoas, o mundo espiritual e o mundo físico celeste, podem ser
completamente unidos para inaugurar um reino de paz sobre o mundo. Por favor,
aproveitem este momento para expressar sua gratidão a Deus e aos Verdadeiros Pais por
darem as chaves da Cerimônia da Bênção e da Cerimônia Seunghwa para todas as
nações do mundo, permitindo o estabelecimento das tradições do reino de Deus, o
Cheon Il Guk, através dos Verdadeiros Pais.
Por favor, juntem-se a mim em aplausos para o nosso Pai Celeste e para os Verdadeiros
Pais por sua benevolência, através da qual podemos receber a graça da vida preciosa,
sem pedirem nada em troca.
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Uma Única Família Sob Deus
Senhoras e senhores, qual é o caminho que a humanidade deve tomar atualmente?
Mesmo agora dezenas de milhões de vidas inocentes estão sendo perdidas a cada ano
para a guerra, a doença, a fome e desastres naturais que surgem em todas as partes do
mundo. Em cada área que vocês observam, desde o nível individual até o coletivo – seja
religião, política, educação, cultura ou ideologia – as pessoas estão profundamente
atoladas no pântano do egoísmo autocentrado, levantando muros ao redor delas
mesmas. Vivemos agora em um mundo em ruínas, onde a comunicação genuína foi
destruída.
Definitivamente, os problemas que afligem a humanidade somente podem ser
resolvidos através de Uma Única Família sob Deus em âmbito mundial, em outras
palavras, a ideologia baseada no amor verdadeiro, que minha esposa e eu, os
Verdadeiros Pais, aprendemos a partir do Céu e temos defendido e ensinado por todas
as nossas vidas. Esta é a única forma para a humanidade encontrar o caminho na direção
da paz e da felicidade.
Senhoras e senhores, estamos vivendo em um momento histórico de grande transição
cósmica. Este é um tempo para uma grande revolução cósmica para mudar a história,
para unir os mundos espiritual e físico, e para criar o reino do céu ideal que Deus esteve
esperando desde o início do tempo. Não podemos mais postergar ou prolongar o
cumprimento de Seu desejo. Eu já proclamei que 13 de janeiro de 2013 será o Dia da
Fundação. Esse dia será o início real do Reino de Deus do Cheon Il Guk. Esse dia será a
origem. Contudo, restam menos de dois anos até então.
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Portanto, é tempo para todas as pessoas serem humildemente obedientes ao decreto do
Céu. Um momento inevitável está sobre nós atualmente quando devemos nos investir
completamente com um compromisso de vida e morte para estes dois anos restantes sob
a orientação dos Verdadeiros Pais que conduzem a providência na terra como os
representantes substanciais de Deus, o Rei dos Reis. Todos os bons espíritos no mundo
espiritual estão mobilizados e já estão se movendo um passo à frente de vocês.
Senhoras e senhores, vocês têm alguma ideia de quanta dor Deus sofreu no momento
que nossos primeiros antepassados, em quem Deus tinha investido Sua total e ilimitada
devoção desde tempos imemoráveis, caíram e desapareceram na escuridão, se tornando
parte da linhagem de Satanás? Mesmo que remotamente vocês estão cientes que nosso
Pai Celeste – que suportou dezenas de milhares de anos de mágoa excruciante tão
grande que Seus ossos derramaram lágrimas e Sua carne estremeceu – teve que seguir
através de um longo túnel escuro de indenização pela Queda humana a fim de salvar
Seus filhos perdidos? Quantos de vocês passaram dias e noites em lágrimas, desejando
confortar nosso Pai no Céu?

A Missão do Povo Coreano
Todos os povos da fé cristã reconhecem que Deus enviou Seu verdadeiro filho Jesus
Cristo para a terra dois mil anos atrás para salvar a humanidade. Entretanto, Jesus sofreu
um destino miserável. Os líderes do Judaísmo e o povo de Israel estavam destinados a
receber Jesus como o Messias e segui-lo com fé absoluta, amor absoluto e obediência
absoluta. Eles nunca deviam ter permitido ocorrer a crucificação de Jesus. Ele
repentinamente deixou este mundo, deixando para trás as palavras, “Está terminado.”
Contudo, estas palavras se aplicam somente à salvação espiritual, e ele prometeu
retornar.
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Senhoras e senhores, Deus elevou e preparou silenciosamente o povo coreano durante
um período de milhares de anos. Após dois mil anos de preparação, Seu trabalho
finalmente gerou fruto com a Segunda Vinda de Cristo na distante península coreana. O
povo coreano tem, desde há muito tempo, servido a Deus com o sentimento que Ele é
seu antepassado original e que eles descendem do Céu. Eles têm se referido a Ele como
“O Honrado, isto é, Hana-nim, e o atenderam como o Senhor (Criador de noite e dia).”
Assim, a origem de todos os números reside no um e no dois. Porque os coreanos
atendem esse Deus como seu antepassado original, o espírito de independência,
prosperidade mútua e valores universalmente compartilhados está vivo na alma e
tradição do povo coreano.
Eles se mantiveram por mais de cinco mil anos de história, contudo, nenhuma vez
invadiram ou saquearam outra nação ou povo. O espírito de beneficiar toda a
humanidade ainda flui nas veias do povo coreano. O espírito de piedade filial, fidelidade
e lealdade, os quais são virtudes fundamentais da vida humana, ainda está vivo e
respirando na história coreana. Estes valores podem ser encontrados nos homens e
mulheres da Coreia, e refletem o orgulho e espírito do povo coreano.
Eu herdei esses valores tradicionais como a verdadeira piedade filial exemplificada no
conto popular de Shimcheong, sobre uma filha dedicada que ofereceu sua vida para que
seu pai cego pudesse ver; o profundo amor e fidelidade mostrada por Choonhyang, que
superou o medo da morte a fim de manter a promessa que tinha feito para seu esposo; e
a lealdade inquebrável exibida pelo Almirante Yi Soon-shin, que deu a sua vida para
salvar sua nação e o povo a despeito de ser abandonado por seu rei e outros líderes.
Estes elevados valores e tradições não são apenas questões de mudança histórica.
Baseado nestes valores, o Céu tem preparado este povo; tudo isto foi parte da
providência de criar um fundamento para enviar o retorno do Messias. No fundamento
dessa preparação, e seguindo sobre a energia desta península, finalmente cheguei, tendo
recebido o selo do Céu como os Verdadeiros Pais da humanidade e o rei dos reis.
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O Caminho que a Humanidade Deve Assumir
Distintos convidados, vossas excelências, senhoras e senhores:
O caminho que a humanidade deve assumir agora está claro. O que daria a vocês motivo
para hesitar em face do “Dia-D” que o Céu revelou através de nós, os Verdadeiros Pais?
Há agora somente seiscentos dias restantes. As bênçãos do Céu estarão com vocês em
seu curso ambicioso e ocupado.
Se vocês observam o fluxo da história através dos olhos que se concentram na
providência de Deus, vocês podem ver que as mudanças dos tempos podem ser
amplamente classificadas em três estágios. Primeiro foi a “era centrada na natureza,”
um tempo quando os sentimentos instintivos, o materialismo e a proximidade com
animais e as coisas da criação prevaleciam. A seguir veio uma “era centrada no
humano” quando o conhecimento, sentimento e emoções das pessoas prevaleceram e
dominaram o mundo.
Entretanto, estas eras foram transicionais. Elas foram cursos de preparação necessários a
fim de entrar na era na qual as pessoas podiam se livrar de sua natureza decaída,
retornar para sua natureza original e viver como uma família unida onde atendem Deus
como seu pai. Quando isso acontece, entraremos na “era centrada em Deus,” o estágio
final no qual os seres humanos que conhecem e sentem o Coração e a Vontade de Deus
seguem o caminho de viver para o benefício dos outros. Eles farão isto através do
estabelecimento de um padrão absoluto no fundamento de se purificarem, tanto interna
quanto externamente, através da Cerimônia da Bênção sagrada. Este é o tempo da
abertura da era do reino de Deus, o Cheon Il Guk, um tempo no qual podemos retornar
para o coração do único Deus verdadeiro. Por favor, gravem este ponto em seus
corações.
Uma vez que a era real do Cheon Il Guk começa, os mundos espiritual e físico serão
conectados e trazidos à unidade, e todas as coisas serão governadas sob a “Associação
da União dos Mundos Espiritual e Físico,” que será estabelecida na terra pela primeira
vez. Além disso, a providência será conduzida de acordo com a lei celeste e a forma
celeste. Eleições conduzidas de uma forma puramente secular desaparecerão da face da
terra. Todas as pessoas se tornarão uma única família através do matrimônio
transcultural e a Bênção do Matrimônio para a Paz Mundial, e desfrutaremos
tranquilidade e amor verdadeiro em felicidade durante o reino sagrado de paz.
Permitam-me dizer novamente: este dia está se aproximando.
Como parte da preparação para esse tempo, no dia 14 de fevereiro do ano passado eu
proclamei para todo céu e terra o início do novo calendário celeste. O calendário
gregoriano e o calendário lunar devem agora se colocar nas posições de Caim e Abel e
servir o papel de apoiar o calendário celeste, através do qual registraremos e
indicaremos o progresso da providência de Deus.
Vocês devem gravar agora os ensinamentos dos Verdadeiros Pais em seus ossos e
praticá-los em suas vidas. Não temos nenhuma escolha. Se não nos preparamos agora,
seguramente seremos deixados para trás. Devemos aprender a partir da coragem e força
das garças de pescoço branco que voam através do Himalaia – que possui mais de sete
mil metros de altura – em preparação para o inverno.
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Minhas Palavras Finais para a Humanidade
Os Verdadeiros Pais já preparam as últimas palavras que darei para a humanidade. Estas
têm sido preparadas baseadas em meus triunfos sobre seis ou sete situações de vida ou
morte, incluindo seis períodos de aprisionamentos injustos. Estou deixando oito livros e
materiais de ensinamento, para a humanidade utilizar pela eternidade. Entretanto, estes
estão publicados em quase mil volumes.
Estes são Os Sermões do Rev. Sun Myung Moon, Exposição do Princípio Divino,
Cheon Seong Gyeong [Escritura Celeste], O Juramento da Família, Pyung Hwa Shin
Gyeong [Mensagens da Paz], Verdadeiras Famílias – Portal para o Céu, Dono da Paz e
Dono da Linhagem, e Escritura Mundial. Estes são livros que vocês deverão ler e
estudar mesmo depois de irem para o mundo espiritual. Eles não são apenas
ensinamentos que vieram a partir da mente de uma pessoa; eles são livros e materiais de
ensinamento que ensinam a forma celeste que Deus garantiu para Seus filhos que
sofrem para a salvação deles.
Vocês devem estabelecer agora a tradição de estudo Hoon Dok Hae em suas famílias
utilizando os livros que mencionei. Essa é a tradição onde três gerações de uma família
começam cada dia lendo a palavra do Céu, e conduzem uma vida praticando o que eles
leram, com um novo coração. Vamos criar um mundo onde as pessoas no mundo
espiritual e no mundo terreno podem atender os Verdadeiros Pais ao mesmo tempo, e
ler a palavra no caminho celeste em conjunto.
Uma vez que isto ocorre, não importa quão duramente Satanás possa tentar se colocar
no seu caminho para manchar sua linhagem, uma vez que ele encontre a tradição Hoon
Dok Hae, ele não encontrará espaço para se mover. Se uma família está alinhada com
Deus como o meio-dia, onde nenhuma sombra é projetada, e ainda não recebe as
bênçãos de Deus, quem então poderia merecê-las?
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Quando essas famílias celestes enchem a terra, o mundo automaticamente se tornará o
reino celeste na terra e no mundo espiritual eterno, cumprindo a visão de “uma única
família sob Deus.”
Senhoras e senhores, há dois anos atrás, minhas memórias, Como um Cidadão Gobal
que Ama a Paz, um relato honesto e sincero da minha vida, foram publicadas. Através
deste livro eu compartilho como descobri a vontade de Deus para a humanidade e o
caminho que nós, como filhos de Deus, devemos seguir. Minha vida tem sido um
modelo típico do ditado, “Se no início você não tiver sucesso, tente, tente, e tente
novamente.” Eu tenho muita fé neste livro como nos livros e materiais de ensinamento
de Hoon Dok que mencionei. Por esta razão, eu o recomendo para vocês, acreditando
que ele mostrará como conduzir suas vidas de acordo com princípios verdadeiros. Ele
não subtrai ou acrescenta nada aos noventa anos da minha vida, que tenho conduzido
sob o decreto do Céu. Eu oro que vocês leiam com atenção esta articulação de amor
verdadeiro e encontrem grande inspiração. Eu já mencionei que uma vida de
alinhamento vertical tipo “sol do meio-dia” não projeta nenhuma sombra. Se podemos
brilhar enquanto vivemos essas vidas tão brilhantes, não haverá nenhuma chance para a
sombra do pecado ser projetada. Aqueles que recebem a luz estarão em débito com a
luz. Eu oro que possamos agora enxugar as lágrimas das pessoas em miséria e pobreza,
e conduzir uma vida iluminada de amor verdadeiro eterno que dissipa toda a escuridão.

Proclamação da Era dos Pais de Céu, Terra e Humanidade
Senhoras e senhores, no ano passado em Las Vegas, houve uma proclamação especial
centrada em Deus que foi dada pelos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade em
dois dias separados – uma parte às 2:20 da manhã no oitavo dia do quinto mês do
Calendário Celeste (19 de junho de 2010) e a outra parte às 3:25 da manhã, no décimo
quinto dia do quinto mês do Calendário Celeste (26 de junho de 2010).
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O número 3 de 3:25 da manhã representa as três eras a partir do ditado “Sucesso vem na
terceira tentativa.” Ele também representa as eras do Velho, Novo e Completo
Testamento. Vinte e cinco minutos, ou o número 25, é um quarto de cem. Os
Verdadeiros Pais alcançaram unidade definitiva e ofereceram e proclamaram a era da
completa transcendência, total imanência, e plena autoridade e onipotência de Deus
sobre o padrão de perfeição, realização e conclusão.
Além disso, na Cerimônia Seunghwa para o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos
General Alexander Haig, eu proclamei que a cerimônia para a vitória do primeiro,
segundo e terceiro Israel, que completou as cerimônias de renascimento, ressurreição e
Seunghwa durante minha vida, foi transferida para a Coreia.
A Coreia agora se tornará a pátria e terra natal de Deus. Declarando que a Coreia é a
pátria de Deus, a “Reunião Mundial para o Estabelecimento dos Verdadeiros Pais de
Céu, Terra e Humanidade e para a Proclamação da Palavra pelo Ser Substancial de
Deus” foi concluída na Coreia no dia 8 de julho, e novamente as cerimônias nos Estados
Unidos, representando o Cristianismo, o segundo Israel, e em Jerusalém. Através destas
cerimônias de proclamação, todas as fronteiras em todo o cosmos foram abolidas.
Consequentemente, centrando em Deus, céu e terra devem existir eternamente, noite e
dia, sob o reino de Deus e com o apoio dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e
Humanidade.
Distintos convidados, neste momento sério e importante, uma mudança revolucionária e
cósmica deve agora acontecer em suas vidas. À luz disto, vamos resumir a mensagem
que o Céu nos concedeu hoje.
Primeiro, todas as famílias abençoadas devem atender Deus no centro de suas famílias e
todos os dias realizar a educação Hoon Dok, o que pode unir completamente pais e
filhos. Em outras palavras, vocês devem ensinar completamente o Princípio Divino, os
livros e materiais de ensinamento que os Verdadeiros Pais transmitiram, a autobiografia,
e absoluta fidelidade conjugal através do Princípio Divino Original.
Segundo, o Céu permitiu que a graça da autoridade de Seunghwa para renascimento e
ressurreição fosse concedida na unidade familiar. Neste ponto, uma condição requerida
é a unidade completa entre pais e filhos. Em outras palavras, vocês devem estabelecer o
padrão para pais absolutos e filhos absolutos, e estabelecer uma família absoluta no
curso normal de eventos.
Terceiro, a humanidade se moveu da autoridade da era de restauração através de
indenização, devido à graça dos Verdadeiros Pais que estiveram sofrendo dificuldades
através das quais eles suaram sangue. Portanto, não esqueçam o fato que durante o
tempo de vida dos Verdadeiros Pais, todos temos a responsabilidade para liberar da
autoridade do inferno as famílias, tribos, povos, nações e o mundo no qual Deus possa
habitar. Agora que a era de restauração através de indenização acabou, que tipo de era
está surgindo? O reino de tranquilidade e prosperidade na autoridade vitoriosa centrada
em Deus e nos Verdadeiros Pais deverá ser eterno.
Quarto, estamos entrando agora na era da autoridade do domínio direto de Deus.
Senhoras e senhores, eu disse que restam menos de dois anos até o Dia D proclamado
pelo Céu.
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Eu imploro que vocês inscrevam em seus corações o fato que entramos na era da
autoridade do Sábado cósmico na qual os membros de sua família direta no mundo
espiritual devem retornar à terra para receber a educação do Princípio Divino Original, e
quando oito gerações viverão juntas em uma única família. Aju!
Senhoras e senhores, estas considerações finais explicam o amplo esboço de todos os
meus esforços. Elas se aproximam desta turnê que está sendo realizada para os círculos
religiosos, a terra, o mundo espiritual, o mundo físico, e o mundo tipo Caim e Abel, a
fim de finalizar o que eu, o Rev. Moon, alcancei através do curso inteiro da minha vida
com Deus, o mestre do mundo espiritual e do mundo físico. Isto não é algo que pôde
aparecer na história até agora.
Chegamos à reunião de hoje através do ponto de início da reunião de Seul que
representou tanto a Coreia que se tornará a pátria de Deus e a nação central da América,
e através da reunião Washington-Nova York. Estas foram realizadas a fim de
estabelecer a realidade de vitória, e para criar manchetes que resumem meu curso de
vida que traz decisivamente uma conclusão para a realidade de vitória, criando um
mundo no qual Deus, completamente vitorioso na providência, é liberado e
completamente liberto através do curso de vida dos Verdadeiros Pais; e a fim de trazer
perfeição, realização e conclusão para a era após a vinda do céu.

Instruções Especiais dos Verdadeiros Pais
(Estou transmitindo as seguintes instruções para os 387 embaixadores das
194 nações membros da ONU tipo Abel e as 193 nações membros da ONU
tipo Caim, para os boon-bong-wangs e Embaixadores da Paz, para os
presidentes e líderes nacionais de cada nação que estão presentes em
Washington DC/Nova York, e para todo céu e terra.)
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O Estabelecimento da Nova Federação Global de Messias Tribal para a Paz no Novo
Mundo centrando em Hwang Sun-jo, o Presidente da UPF-Coreia, e as Cerimônias
Seunghwa para a realidade do messias tribal e para o primeiro, segundo e terceiro Israel
foram concluídos entre outubro e 31 de dezembro de 2010. A cerimônia de três dias e a
cerimônia do bastão de indenização (da Bênção) também devem ser concluídas. A
Coreia é a pátria e terra natal de Deus; porque ela é a nação dos Verdadeiros Pais,
devemos ter todo o povo da Coreia tomando parte nestas cerimônias.
Aqueles que aceitaram a responsabilidade de boon-bong-wang ou Embaixador da Paz
devem realizar e concluir as Cerimônias de Bênção do mundo espiritual e físico ao
mesmo tempo por todo o mundo, até o Dia D.
Os antepassados a partir da realidade da linhagem original e as pessoas pertencentes à
realidade celeste que receberam a Bênção centrando nos Verdadeiros Pais – incluindo
Adão e Eva, o clã Moon, os boon-bong-wangs e Embaixadores da Paz, os presidentes
de cada nação e o líder da assembleia nacional – devem realizar a realidade de unidade
incorporando todas as qualidades de total transcendência, total perseverança, total
capacidade e onipotência de Deus.
Tendo o dia 14 de outubro há sessenta anos atrás como o ponto de início, agora, depois
da restauração através de indenização por sessenta anos, e em relação aos três dias do
14º, 15º e 16º dia do 10º mês, pelo calendário celeste, no 10º ano do Cheon Il Guk, esta
reunião de proclamação sendo realizada no 17º dia do 10º mês pelo calendário celeste
[22 de novembro], no primeiro ano do Cheon-gi (2010), é aquele para aperfeiçoar,
realizar e concluir os estágios finais de todas as proclamações dadas no céu e na terra
até a proclamação do Dia D dos Verdadeiros Pais, e que correspondem com os registros
documentados de proclamações que os Verdadeiros Pais têm feito.
A proclamação dos Verdadeiros Pais na Reunião para Proclamar a Palavra Substancial
e a Era dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade – A Reunião de Washington
DC-Nova York, a Reunião da Barragem de Hoover em Las Vegas e a Reunião de Seoul
na Coreia, que está se tornando a pátria e terra natal de Deus – significa a perfeição,
conclusão e finalização definitiva da providência. Esta missão deve ser concluída dentro
de um ano e oito meses, até o Dia D designado pelos Verdadeiros Pais.
Desta forma, a Coreia, que deu nascimento aos Verdadeiros Pais, será aperfeiçoada,
concluída e finalizada como pátria e terra natal de Deus. Centrado no presidente Lee
Myung-bak, que representa os governos da Coreia (sul e norte), que é a pátria e terra
natal de Deus, o ex-presidente americano George Bush e o presidente americano
Obama, cujas posições correspondem aos presidentes da ONU tipo Caim e ONU tipo
Abel, e todos os presidentes e cidadãos que participaram nas reuniões do G20 devem se
unir para alcançar o sucesso destas reuniões e aperfeiçoar, realizar e concluir,
oferecendo-as de acordo com o decreto celeste dos Verdadeiros Pais. Se alguns deles
são incapazes de participar, os Verdadeiros Pais selecionarão outros e os trarão para
aperfeiçoar essa obra em seu lugar.
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Advento da Era da Nova Imagem Substancial
Senhoras e senhores.
Como acredito que vocês tenham visto no vídeo hoje, estamos agora em um tempo
quando Deus está concluindo a providência e colhendo seus frutos nos estágios finais.
Não muito tempo atrás, o Primeiro Ministro Danny Philip das Ilhas Salomão visitou
pessoalmente os Verdadeiros Pais. Ele ficou profundamente comovido pela Palavra de
Deus, e antes de partir, ele jurou e prometeu que sua nação se tornaria uma nação aliada
dos Verdadeiros Pais. Ele mostrou sua determinação de se tornar o trabalhador de Deus
e um soldado que se coloca na linha de frente da providência. No Nepal nesta mesma
hora, as conferências do Princípio Divino Original recebido a partir dos Verdadeiros
Pais estão sendo transmitidas por uma estação de televisão no Nepal, para educar todo o
seu povo.
As atividades centradas nas Nações Unidas estão agora em andamento e ganhando
velocidade. A Federação das Mulheres para a Paz Mundial, que minha esposa e eu
fundamos, foi reconhecida por iniciar atividades que estão alinhadas com a finalidade e
objetivos fundadores da ONU. Assim, ela está se tornando como uma das organizações
de nível superior entre as 3.400 ONGs registradas na ONU. Além disso, a FMPM
alcançou resultados notáveis em suas atividades promovendo os direitos das mulheres, e
resolvendo problemas de pobreza e educação de crianças. A FMPM já foi premiada por
seu trabalho em várias ocasiões.
Recentemente, o controle do The Washington Times, que foi tirado das minhas mãos por
truques, agora foi trazido de volta. Se isto não é um milagre, eu não sei o que é. Os
principais funcionários da realidade tipo Caim, a partir das raças negra e branca, se
unirão para criar uma federação centrada na administração do The Washington Times, a
fim de promover a verdade da vontade de Deus para Sua pátria e terra natal e proteger a
nação da soberania de Deus.
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Senhoras e senhores, o mundo está agora girando centrando nos Verdadeiros Pais.
Historicamente, a Coreia e Japão, Japão e Estados Unidos, os Estados Unidos e Rússia,
e outras nações têm sido nações inimigas. Os povos destas nações também tomarão
parte na bênção do matrimônio transcultural em uma escala nacional a fim de erradicar
a linhagem decaída recebida a partir de Lúcifer e herdar a nova linhagem celeste.
O projeto em andamento para a construção de túneis submarinos entre Coreia e Japão e
através do Estreito de Bering, que eu proclamei para todo o mundo, será encabeçado
pelos líderes religiosos em uma escala mundial e concluído em atendimento ao nosso
Deus liberado.
Neste mundo, ateísmo e comunismo, que negam a existência de Deus, serão
descartados, pavimentando o caminho para a edificação do mundo que Deus vislumbrou
originalmente, onde todas as pessoas podem se comunicar livremente em harmonia.
O conflito e disputa históricos experimentados pelos quatro grandes reis representativos
– isso quer dizer, o Deus da Noite, o Deus do Dia, o Rei dos Reis e os Verdadeiros Pais
– e que surgiram porque os primeiros antepassados caíram, finalmente terão sido
resolvidos pelos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. Um mundo onde todas
as pessoas são iguais e todas as nações se tornam como nações irmãs para criarem “uma
única família sob Deus” está sendo criado exatamente agora diante de seus olhos.
Eu oro que todos vocês se tornem vitoriosos que fazem parte desta revolução histórica e
providencial. Que a fortuna celeste que flui através dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra
e Humanidade esteja com todos vocês.
Eu oro no nome dos Verdadeiros Pais que as Bênçãos de Deus estejam com vocês, suas
famílias e suas nações.
Obrigado.
Fonte: https://www.tparents.org/MoonTalks/SunMyungMoon11/SunMyungMoon-110426.htm
Tradução: Prof. Marcos Alonso
www.unificacionista.com – Janeiro de 2018
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