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Distintos cidadãos dos Estados Unidos e honrados delegados do mundo, eu gostaria de falar a 
vocês esta noite sobre o tema “A Esperança de Deus para a América.” Mas primeiro de tudo, eu 
gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos e apreciação a todos vocês por virem hoje e 
fazerem parte deste recorde de pessoas. 
 
Aqui neste grande Yankee Stadium estamos reunidos para celebrar o 200º aniversário da 
América. Entre as muitas celebrações deste ano, nosso Festival no Yankee Stadium é único pelas 
seguintes razões: Primeiro, estamos reunidos em nome de Deus, e segundo, estamos em uma 
celebração internacional. Representantes de todas as partes do mundo estão aqui para esta alegre 
celebração. 
 
Hoje estamos vivendo em uma época quando devemos olhar para cada indivíduo e cada nação 
como componentes vitais do mundo. Em nosso mundo, há basicamente duas formas de vida. 
Uma é a forma de vida egoísta, e a outra é a forma de vida altruísta onde uma pessoa pensa além 
de si mesma e sua família, e vive para o propósito maior da nação e do mundo. Por toda a 
história, seja no Oriente ou no Ocidente, aqueles que desempenharam papéis importantes foram 
pessoas com mentalidade pública ou altruísta.  
 
O bem-estar da família deveria vir antes do individual; a nação deveria vir antes da família; o 
mundo antes da nação, e Deus antes do mundo. Esta é a filosofia da forma de vida altruísta. Os 
homens, mulheres e santos justos na história foram aquelas pessoas que se sacrificaram 
altruistamente por Deus e pela humanidade. Jesus Cristo foi de fato o supremo exemplo desse 
tipo de homem justo. 
 
Entretanto, de fato Deus é aquele que é supremamente altruísta, supremamente público. Quando 
a humanidade se rebelou contra Ele, Deus não assumiu a vingança; Ele perdoou. E Deus tem 
trabalhado incansavelmente para que homens pecadores se levantem do pecado para a salvação. 
Para fazer isto, Deus enviou Seu filho unigênito Jesus Cristo. Mesmo ao custo de sacrificar Seu 
filho, Deus queria salvar o mundo. Deus edificou Israel como a nação escolhida. O propósito da 
nação escolhida também é salvar o mundo. E Deus elevou o Cristianismo para o mesmo 
propósito – salvar o mundo. A Bíblia diz em João 3:16, “Deus amou tanto o mundo, que deu Seu 
único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.” 
 
Lembrem, o mundo é o objetivo de Deus. E tal como Jesus deu sua vida com disposição para que 
o mundo pudesse viver, Deus queria que todos os cristãos estivessem dispostos a se doarem para 
a salvação do mundo. Entretanto, atualmente os cristãos do mundo nem mesmo estão próximos 
de compreender este coração de Deus. 
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Deus procura edificar uma única família humana. Portanto, a família, a igreja e a nação que Deus 
deseja, transcende todas as barreiras de raça e nacionalidade. O povo que é uma mistura 
unificada de todas as cores de pele, e que transcende raça e nacionalidade é o mais belo aos olhos 
de Deus e mais agradável a Ele. 
 
Vamos olhar para a América. É muito importante que saibamos se os Estados Unidos da 
América foi concebido por Deus ou não. Senhoras e senhores, é minha firme crença que os 
Estados Unidos da América foi realmente concebido por Deus. 
 
Entretanto, havia dois tipos de pessoas entre os seus antepassados. Um tipo veio para esta terra 
buscando riqueza. O outro tipo veio para esta terra buscando Deus e liberdade. Eles sonhavam 
com a edificação de uma nova nação centrada em Deus. Se o primeiro tipo de pessoa tivesse se 
tornado o fluxo principal da América, teria ocorrido muito mais discórdia, divisão e luta entre as 
diferentes raças e grupos nacionais. Os Estados Unidos teria sido preenchido com injustiça. 
 
Entretanto, desde o início, Deus interveio. Portanto, de todos os imigrantes, os homens justos de 
Deus encontraram seu lugar adequado como líderes na América. Todas as diferentes raças e 
nacionalidades do mundo se harmonizaram nesta terra para criar famílias centradas em Deus, 
igrejas e a nação da América. A bela tradição da América foi estabelecida por seus antepassados. 
 
Olhem para suas próprias famílias. A maioria das famílias tem a virtude de um caráter 
internacional distinto. Se sua linhagem está na América por algum tempo, ela provavelmente 
reúne muitas nacionalidades diferentes. Em sua corrente sanguínea muitos tipos de sangue estão 
misturados. Nações que costumavam ser inimigas estão unidas em seu sangue. Quando o 
indivíduo e as famílias que transcendem barreiras raciais e nacionais se reúnem para criar uma 
igreja, uma sociedade e uma nação, essa nação se tornará a nação ideal de Deus para todas as 
pessoas. 
 
Há somente uma nação assim em toda a história – os Estados Unidos da América. É evidente que 
está nação única da América é a criação de Deus. O povo da América veio de todos os cantos do 
mundo. Ser um americano não depende de qual raça você é, qual crença você tem, ou de qual 
fundamento cultural você vem. É somente nesta nação que não importa de onde você vem, você 
pode dizer que este é meu país. Isso é a América! 
 
A América é um microcosmo do mundo. Transcendendo nacionalidade e raça, a América criou 
um modelo para o mundo ideal. O próprio Deus tinha propositadamente escondido esta terra da 
América da civilização até que Seu tempo fosse cumprido, e então sobre ela Deus criou esta 
nação modelo. Em sua providência, Deus ungiu a América com óleo; Ele derramou bênção 
abundante sobre esta terra. Em apenas 200 anos, Deus elevou esta para ser a nação mais 
poderosa da terra. 
 
Mas bênção nunca vem sozinha; ela vem com responsabilidade. Se uma pessoa abandona a 
responsabilidade, ela também abandona a bênção de Deus. Inevitavelmente a bênção de Deus irá 
embora, e a nação fazendo isto declinará. Não é verdade que os sinais desse declínio já são 
aparentes na América atualmente? 
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Amado povo americano, o tempo chegou para nos arrependermos. Devemos temer ser 
abandonados por Deus. No sentido mais verdadeiro, quem são os verdadeiros americanos? 
Verdadeiros americanos são aqueles que possuem uma mente universal. Verdadeiros americanos 
são aqueles que acreditam em uma única família humana, transcendente de cor e nacionalidade 
como desejado por Deus. Verdadeiros americanos são aqueles que são orgulhosos dessas 
famílias internacionais, igrejas e da nação que consiste de todos os povos. Aos olhos de Deus, 
não há negro; não há branco; não há amarelo. Devemos olhar para a raça humana como Deus a 
vê. A América deve retornar ao verdadeiro espírito fundador da nação, aos ideais que seus 
antepassados buscaram estabelecer com suor a sangue. A América deve retornar ao Deusismo, 
uma ideologia absolutamente centrada em Deus. 
 
Deus é a motivação, a causa e o fundamento da independência da América. A América nasceu 
através da Providência de Deus. Se estamos centrados em Deus, permaneceremos unidos e 
desfrutaremos prosperidade. Entretanto, logo que nos voltamos contra Deus, seremos divididos. 
 
Senhoras e senhores, se a América quer manter a bênção de Deus como a nação líder do mundo, 
ela deve formar uma parceria com Deus. Vocês têm Deus em seus lares? Vocês realmente têm 
Deus em sua igreja? Vocês têm Deus em sua sociedade e nação? Deus é o cimento. Com Deus, a 
América permanecerá unida como concreto. Mas se Deus for embora, ela será como areia. 
Quando a inundação vem, a nação será levada embora. A grandeza e orgulho da América 
dependem de Deus. Com Ele, a América merece a bênção e pode permanecer como a nação mais 
poderosa. Com Deus, vocês podem preservar sua dignidade e a liderança do mundo. Entretanto, 
se vocês deixarem Deus abandonar a América, esta nação declinará; ela será subjugada pelas 
mãos satânicas. Quando isto acontece, o futuro da América será triste e trágico. A América se 
tornará um inferno vivo. 
 
Quando a bênção de Deus é grande, e a pessoa abandona a vontade de Deus, a punição de Deus é 
igualmente grande. No início da década de 1960, a América parecia ser a esperança do mundo, e 
o símbolo da América era a cidade de Nova York. Entretanto, atualmente o mundo perdeu a fé 
na América, e Nova York se tornou uma cidade de imoralidade e depravação. Ela se transformou 
em uma cidade sob o ataque do mal. Chicago não é diferente, e nem Los Angeles. Por toda a 
América, Satanás está se tornando o mestre. Deus tem sido esquecido neste país, e se esquecido, 
Deus somente pode deixar a América. Agora é o momento quando isto está ocorrendo! 
 
Quando a força unificadora de Deus deixa a América, nada será capaz de manter a América 
reunida. A família será rompida; as igrejas se dividirão, e a América se tornará mortalmente 
doente porque as células de seu corpo estão adoecendo. Esta será a oportunidade perfeita para o 
mal do comunismo subjugar a América. Este estado de emergência está aqui agora. Alguém deve 
fazer alguma coisa! 
 
Há críticos que dizem, “Porque o Reverendo Moon está tão envolvido no Bicentenário 
americano? Este não é seu assunto.” Senhoras e senhores, se há uma doença em seus lares, vocês 
não precisam de um médico de fora? Se suas casas pegam fogo, vocês não precisam de 
bombeiros de fora? Deus me enviou à América no papel de um médico, no papel de um 
bombeiro. Esse é o motivo pelo qual eu vim para a América.  
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O remédio bom pode ter sabor amargo, e uma cirurgia pode envolver alguma dor, mas o 
tratamento deve começar logo. Um paciente deveria reclamar e empurrar a mão do médico 
quando ele toca a parte infectada? 
 
Pelos últimos três anos, com todo o meu coração e alma tenho ensinado a juventude americana 
sobre uma nova revelação de Deus. Agora eles têm um conceito claro do que deveriam ser a 
família centrada em Deus, a igreja e a nação. Eles também conhecem a escura realidade da 
América. Assim, eles se tornaram lutadores determinados em trazer nova vida e salvação para a 
América antes que seja muito tarde. Eles conhecem o estado crítico da nação. Eles conhecem o 
doloroso coração de Deus. E eles estão absolutamente determinados a virar a maré de volta para 
Deus. Seu entusiasmo é belo de se ver. 
 
Seus filhos e filhas são dedicados campeões de Deus lutando pela vitória da vontade de Deus. 
Como linha de frente de Deus, eles estão declarando guerra contra o mal. Eles estão lutando 
corajosamente esta nobre batalha. Devemos superar o mal. É nossa missão edificar o Reino de 
Deus aqui na terra. Portanto, devemos edificar um modelo do Reino de Deus aqui na América, 
que Deus ama e preparou. 
 
Senhoras e senhores, lembrem, estes jovens estão trabalhando incansavelmente. Seus corações 
estão preenchidos com lágrimas e suspiros a fim de criar um mundo livre de lágrimas e suspiros. 
Estes jovens estão lutando, agonizando sobre sua missão de criar um mundo livre de luta e 
agonia. Nossa batalha é a batalha de Deus contra Satanás. Para o benefício de Deus, nunca 
recuaremos, mas venceremos, qualquer que possa ser o sacrifício. Não é importante se sou 
perseguido ou não. Eu estou somente preocupado com a vontade de Deus e a missão que Deus 
me deu. Estou preocupado que sua rejeição a mim possa resultar na rejeição de Deus. Estou 
preocupado que sem conhecer a situação claramente, vocês possam se opor à vontade de Deus. 
Se o que estou fazendo não é a vontade de Deus, isto não irá muito longe. Entretanto, se o que 
estou fazendo é a vontade de Deus, então não importa quantas pessoas nos rejeitem ou persigam, 
e tentem bloquear o caminho, esta missão terá sucesso. 
 
Porque o Reverendo Moon veio para a América onde ele tem encontrado tanta tribulação? Eu 
estou buscando minha própria honra? Meu objetivo é dinheiro, ou poder? Não! Nunca! Eu vim 
para a América porque este é o país que Deus, nosso Pai Celeste, escolheu. Eu vim para a 
América porque conheço o coração de Deus. Eu sei que a despeito da rebelião da América contra 
Ele, Deus nunca abandonará este país. Sua vontade é fazer da América um exemplo de uma 
nação divina que as nações do mundo podem seguir. Eu sei que a vontade de Deus é salvar o 
mundo, e para fazer isto a América deve liderar o caminho. Este é o motivo pelo qual eu vim 
para a América. Com Deus vocês podem vencer; com Satanás vocês falharão. 
 
Senhoras e senhores, 200 anos atrás seus bravos antepassados no Exército Continental lutaram a 
Revolução, a Guerra da Independência, com fé em Deus. 
 
George Washington se ajoelhou no Vale Forge pedindo a intervenção divina, e ele e seu exército 
foram capazes de vencer sobre o invencível Exército Britânico. Somente através de intervenção 
divina ele pôde vencer a Guerra pela independência da América. Nesse momento, Deus 
estabeleceu o “Fundamento da Terra” para a América. 
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Aproximadamente 100 anos mais tarde quando, contrariando a vontade de Deus, escravidão e 
segregação se tornaram desenfreadas aqui na América, Deus levantou Abraham Lincoln como 
Seu campeão, e trouxe a vitória na Guerra Civil, libertando os escravos, e afirmando a igualdade 
para todas as pessoas. Ao fazer isso, Deus estabeleceu o “Fundamento das Pessoas” para a 
América, transcendendo raça e nacionalidade. Contudo este foi um teste externo. 
 
Hoje, 200 anos mais tarde, a América está se submetendo a outro teste. Desta vez o teste é 
interno ou espiritual. Este é um teste religioso, um teste ideológico histórico. No outro lado do 
mundo, a ideologia do comunismo que nega Deus se levantou e está pronta para uma ofensiva 
total contra o mundo livre. Destruir a América é o objetivo final e definitivo dos comunistas. 
Eles sabem que a América é o baluarte final de Deus na terra. Mais do que qualquer outra coisa, 
este é um teste se a América se colocará como a nação de Deus, ou falhará. 
 
A América não pode vencer esta batalha sozinha. Ela precisa de Deus. Neste teste vocês não 
podem vencer sem Deus que é o fundamento de toda verdade e toda ideologia verdadeira. Um 
confronto é inevitável entre os dois mundos – o mundo que afirma Deus e o mundo que nega 
Deus. Este é um confronto de ideologia. Portanto, como campeã de Deus, a América deve vencer 
ideologicamente sobre o comunismo ateísta em escala mundial, com a unidade de todas as raças 
e nacionalidades. Nossa fé em Deus deve ser mais forte do que a fé deles no comunismo. A 
América deve vencer em nome de Deus. Assim, Deus estabeleceria o “Fundamento da Nova 
ideologia Mundial” em uma dimensão mais elevada. 
 
Os pioneiros americanos fugiram da perseguição religiosa na Europa, vieram para o novo 
mundo, e no espírito de edificar “Uma Única Nação Sob Deus,” eles trouxeram uma nova nação 
aqui na América que está agora no limiar de seu terceiro centenário. Atualmente, de uma forma 
semelhante, as pessoas estão fugindo do mundo comunista de escravidão para o mundo livre. 
Muitas foram perseguidas por suas crenças religiosas e diferenças ideológicas. O tempo chegou 
para uni-las para edificar um novo mundo centrado em Deus. Unido, o mundo livre deve liberar 
o mundo comunista escravizado. Neste tempo nossa tarefa é edificar “Um Único Mundo Sob 
Deus.” 
 
Para fazer isto, o Cristianismo do mundo deve se unir. A igreja deve ser liberada do sectarismo. 
Ela deve se submeter a uma reforma drástica, e alcançar uma unidade ecumênica e inter-
religiosa. Para isto, precisamos de uma revolução espiritual. Precisamos de uma nova ideologia, 
e esta nova ideologia deve incorporar a filosofia oriental, unindo as culturas do oriente e do 
ocidente. 
 
Esta nova ideologia também será capaz de unificar todas as religiões e ideologias existentes do 
mundo. Portanto, ela tem que vir na forma de uma nova religião ou movimento espiritual. O 
movimento da Igreja de Unificação foi criado por Deus para cumprir essa missão. 
 
Este movimento espiritual deve primeiramente ter sucesso aqui na América a fim de se espalhar 
por todo o mundo. A nova ideologia que a Igreja de Unificação traz é o Deusismo, uma ideologia 
absolutamente centrada em Deus. Ela tem o poder de despertar a América, e tem o poder de criar 
o modelo da nação ideal de Deus sobre esta terra. 
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Com isso feito, o restante do mundo seguirá o exemplo da América, e edificará o Reino de Deus 
sobre suas respectivas terras. Então todos devemos realmente nos tornar irmãos e irmãs sob um 
único Pai, Deus. Este será um mundo de amor, um mundo de felicidade. Nosso planeta será um 
lar, e a humanidade será uma única família. A vontade de Deus, Seu desejo longamente esperado 
desde o início dos tempos finalmente será cumprido. Este será o mundo ideal eterno de Deus. De 
fato, este será o Reino de Deus na terra. Edificaremos isto com nossas mãos. 
 
Esta é nossa suprema missão. Esta é realmente nossa missão sagrada dada por Deus. Deus está 
clamando para o mundo, e nós somos Seus instrumentos. O mundo deve responder ao Seu 
chamado. Ouçam o comando de Deus. Iniciem uma marcha corajosa em direção ao Reino de 
Deus na terra. Qualquer que seja a dificuldade, não vamos parar. Nossa marcha é a marcha de 
Deus, e ela irá até o fim. 
 
Meus amados cidadãos da América, hoje vamos jurar a Deus Todo-Poderoso nossa lealdade e 
dedicação para a realização desta missão divina. Senhoras e senhores, em nome de Deus, vamos 
nos unir, e juntos edificar o Reino de Deus na terra! 
 
Vamos juntos dar nosso agradecimento unido a Deus. No nome das pessoas do mundo, eu posso 
congratular vocês no 200º aniversário da grande nação da América. Que Deus abençoe vocês, e 
que Deus abençoe a América e seu terceiro centenário. 
 
Muito obrigado. 
 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
 www.unificacionista.com 
fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon76/760601.htm 
 

 


