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Bênção Familiar 
 
Hoje é um bom dia para vocês, contudo, minhas palavras podem não serem bem-vindas. 
Sem que vocês saibam, a vontade providencial de Deus deverá, a partir de agora, se 
elevar e expandir suas fronteiras, enquanto as fronteiras do mundo satânico recuarão. 
Vocês devem estar cientes que cruzamos a metade do caminho neste mundo. Pode haver 
pessoas na Coreia que não saberão sobre a Igreja de Unificação. Entretanto, fora da 
Coreia, não há uma única pessoa que não saiba sobre a Igreja de Unificação. Aqui há 
pessoas de aparência feia, pessoas em idade avançada, pessoas que parecem humildes e 
só, entretanto, quando vocês vão para outros países, eu sou conhecido por todos, quer 
tenham ouvido falar bem ou mal sobre mim, eles podem perceber o Rev. Moon como 
uma pessoa estranha, como um excêntrico ou alguém que é incapaz de pensar. Com o 
passar do tempo, eles verão que haverá uma forma para respeitar o que o Rev. Moon 
tem feito, mesmo que isso signifique que deverão emendar as leis em seus países para 
fazer isso. 
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Quando comecei a trilhar o caminho que me trouxe até este dia, posso ter pensado sobre 
quão difícil ele foi, mas agora eu superei isso. Mãe, por favor, me dê sua mão. Aqui está 
uma mulher que tem sofrido muito. Ela se relaciona comigo como seu esposo; contudo, 
as demandas que ela poderia fazer de seu esposo não surtiram imediatamente qualquer 
efeito. Embora ela esteja na mesma posição como eu, estamos em dimensões diferentes. 
 
Sempre que você ouve as coisas que eu digo, você pode me perguntar algumas questões 
tais como, “Como você fará essas coisas” ou você pode não entender. Se você não 
entende, você não pode se relacionar com esse assunto. Eu não fiquei na Coreia, mas fui 
para o mundo porque não era possível fazer as coisas aqui. É assim que tenho vivido. 
Quantos anos se passaram desde que deixei minha terra natal? Em frente ao portão que 
conduz para minha cidade natal, eu saio novamente e procuro minha casa. É o mesmo 
aqui. Neste cume, eu estabeleci uma escada para determinada direção. Eu sei a direção 
que ela conduz, o que você não sabe. 
 
Tudo é cumprido naquele lugar. Tudo isto é banhado na luz do sol; e, quando o sol dá 
sua luz, as pessoas a seguem. Esse é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação é um 
enigma. Meu destino é um mistério. Se este homem idoso que parece não significar 
nada se for, o Palácio da Paz Cheon Jeong se tornará completamente vazio. Todos que 
chegam aqui pela primeira vez dizem que se perguntam que tipo de responsabilidade eu 
tenho, que este lugar se tornaria completamente vazio quando eu partir. Quando estou 
ausente da Coreia, esta nação se torna completamente vazia. É o mesmo com os 
membros nos Estados Unidos. Quando vou para os Estados Unidos, me torno o centro 
do que eles estão fazendo nos Estados Unidos. Todos os nossos líderes nos 50 estados, e 
membros de todos os 50 estados se esforçam para vir e me encontrar. Onde quer que eu 
vou, é um campo de batalha difícil para as pessoas que morrem em seu trabalho como 
enviados especiais. É um campo de batalha. Todos vocês podem apenas estar 
observando de costas. 
 
Tenho mais de 90 anos de idade. Eu sigo como me agrada. Há muitas pessoas que se 
consideram bem-sucedidas e querem me encontrar na Coreia. Eu não as encontro. Eu 
posso ir e viver nos Estados Unidos. Agora chegou o tempo para pedir claramente para 
todas as pessoas viverem juntas em harmonia, qual a utilidade de fazer política? Não 
somos pessoas que precisam fazer política para sobreviver. A pessoas passam a 
conhecer nossa força porque habilidosamente colocamos isso de lado. Tudo que resta no 
mundo político é uma lata vazia. O que vocês têm em seus corações? Vocês não sentem 
assim? Vocês têm a missão de um enviado especial. 
 
Eu tenho que ensinar as coisas que vocês devem saber. Isto envolve dezenas de milhares 
de questões. Contudo, ninguém tem sido capaz de responder uma única pergunta. Á 
agora mais de 2.700 volumes dos meus sermões. Vocês e seus descendentes das 
terceira, quarta e sétima gerações não serão capazes de estudá-los. Isto não é um assunto 
para risadas. Quantos anos já se passaram desde fiz esse discurso (que lemos hoje)? Já 
se passaram 50 anos. 
 
As coisas que eu falei sobre namorar 70 anos atrás são os conteúdos que vocês precisam 
saber. Não há nenhuma necessidade de falar sobre seus méritos e deméritos. O que 
vocês vão fazer depois de chamarem inúmeras pessoas de toda a nação? Eu fiz o 
material de ensinamento para vocês. Vocês vieram para me ouvir falar? Esta é uma 
compilação de meus discursos. Vocês têm isto em seus lares? Bem? 
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Quantos volumes vocês têm? Eh? Eu não acho que vocês têm o discurso proferido na 
Reunião Cósmica para o Estabelecimento dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e 
Humanidade e para a Proclamação da Palavra do Ser Substancial de Deus. Eu tinha 
a intenção de dar este na ocasião. Temos dezenas de milhares de cópias empilhadas em 
um grande depósito. Eu vou distribuir quando for. Não dê para aqueles que não estão 
aqui. Eu já fiz tudo isso. Eles estão todos aqui. Aqueles que compram todos os volumes 
dos meus sermões são servos leais do Rev. Moon? Eles podem se tornar meus filhos? 
 

 
Sun Myung Moon, 30 de agosto de 2011 

 
Não existe um livro que possa ajudar você a saber sobre mim, ou um livro que possa 
unir o mundo e transformá-lo. Mesmo se o mundo inteiro clamar para comprar todos os 
volumes dos meus sermões, eles não serão capazes de comprá-los mesmo depois de 10 
anos. Eles não serão capazes de comprá-los. Eu não permitirei que sejam publicados. Os 
materiais de ensinamento da Igreja de Unificação não são algo que você possa utilizar 
livremente. Você não sabe o que foi necessário para fazê-los. Você cuspiria na matéria-
prima? Você não acha que eu saberia quando abro e leio estes livros? Você pode 
derramar lágrimas ao ler este livro, mas o livro rejeitará você. Ele dirá para você não o 
tocar. Eu vivo em atendimento a este livro. 
 
Olhem isto. Eu tinha confiado tudo isto para a Mãe. Antes, eu tinha verificado se estava 
preparado. Quantas vezes você leu este livro? O conteúdo das instruções de hoje está 
neste livro. Este livro é meu “segundo ser.” Desta vez, eu revisei a introdução. A era 
antes da vinda do céu já passou na Europa. Qual é a diferença entre estas duas eras? Isto 
não está no título? O que ele diz? Qual é o título? Se você olha para isto, o título, o que 
ele diz? Qual é o título? Todos os segredos do Rev. Moon estão nisto. Tudo pode ser 
explicado com este título. Eu tenho proclamado a palavra, a Palavra pelo Ser 
Substancial de Deus. 
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Você sabia que o mundo espiritual foi unido? Quando digo algo, eu vivo como se isto 
tivesse acontecido. Eu vivo juntamente com os antepassados e os líderes das religiões. 
Quando eu pergunto por que você não veio, eles não sabem. 
 
Se você excluir a palavra “humanidade” de expressão Verdadeiros Pais de céu, terra e 
humanidade, os Verdadeiros Pais de céu e terra não serão capazes de se estabelecer. Se 
o caráter homem/humanidade é incluído, ele se refere a duas pessoas. Mente e corpo 
devem se tornar unidos; pai e mãe devem se tornar unidos, irmãos devem se tornar 
unidos, e acima/abaixo, frente e atrás, esquerda e direita devem se tornar unidos. O 
mesmo pode ser dito do relacionamento acima/abaixo, o relacionamento pai/filho, o 
relacionamento esquerda/direita e o relacionamento esposo/esposa. Porque dizemos 
esquerda e direita ao invés de direita e esquerda? Vocês sabiam que está correto? 
Relacionamento pais e filhos é correto. “Acima e abaixo” está correto. Antes da queda, 
ninguém utilizava a expressão “esquerda e direita”. Isto surgiu após a queda. Antes da 
queda você diria isto na ordem de “acima, abaixo, direita e esquerda.” Era “acima, 
abaixo, direita, esquerda, frente e atrás.” 
 
Eu estou dizendo que você não deve gostar de mim. Eu sou uma pessoa com muita 
tristeza amarga. Havia um lugar que eu adorava em minha terra natal. Sozinho eu 
derramava lágrimas. Sozinho eu me agarrava nas rochas na colina e orava para me 
tornar um amigo daquela colina sem amigos. Eu não tinha nenhum amigo. Se eu falar 
sobre isso, pareceria que eu estou infeliz. Embora tivesse uma casa, embora eu visse 
minha mãe e meu pai chamando meu nome em busca de mim, eu era incapaz de 
responder e ir até eles. Eu me escondia. Era exatamente como no tempo quando Deus 
estava chamando por Adão, que sentia que devia se esconder de Deus. Quando passei o 
oitavo estágio desse estilo de vida, eu tive que cruzar um ponto crítico que era pesado 
com muitas dessas circunstâncias. Você deve ler esta história. Do contrário, você não 
me entenderá. 
 
Quando muitos de vocês envelhecerem e alcançarem esta posição, vocês às vezes 
começarão a chorar alto. Eu tenho falado sobre isto com esse tipo de coração. Assim, se 
vocês não têm coisas materiais, uma pessoa deve aparecer. Estas histórias estão todas 
registradas aqui. Este é um registro do que eu realizei, o caminho que tenho percorrido 
através da minha vida. Mesmo se vocês vivem com este registro em suas mãos e 
lágrimas em seus olhos, seu caminho de vida não alcançaria este livro. Sem me 
conhecer, vocês não podem ter sucesso apenas com este livro. De que serve se vocês 
têm apenas o livro, mas não sabem como me amar ou a este livro? Nesse caso, sua mãe, 
irmã mais velha, esposa, filhos e filhas todos desaparecerão. 
 
Logo celebrarei meu 93º aniversário, e a Mãe, seu 70º aniversário. Essa é uma diferença 
de 23 anos. Vocês não sabem quão difícil foi ajustar um aniversário. Vocês podem 
imaginar como isto foi possível, mas ainda não está realizado. 
 
Há mais algumas coisas deixadas. Essas são as mais fáceis. Tudo mais está concluído. 
Eu não disse que realizarei a Cerimônia de Matrimônio dos Verdadeiros Pais? Eu não 
estou inventando isto. Vocês devem fazer preparações para investir dedicação que seja 
dezenas, centenas, ou mesmo centenas de milhões de vezes mais do que daquelas 
pessoas do mundo que pregam que devemos nos tornar a noiva. Do contrário, vocês não 
serão capazes de receber a nova bênção e serem apresentados para sua noiva na 
presença dos Pais. 
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Alguém que é um filho ou filha deveria viver junto nessa casa. Ela trabalhou através de 
dificuldades para criar seus filhos. Vocês devem ouvir cuidadosamente o que tenho a 
dizer. O Princípio tem sido disseminado para 197 países. Todos vocês são como primos 
agora, vocês não são como primos de segundo grau. Vocês são como tios e tias. Vocês 
estarão conectados com a linhagem tornando-se irmãos e familiares próximos. Eu nunca 
pensei sobre vocês separadamente como japoneses. Eu penso sobre vocês primeiro. Há 
mais de vocês do que os coreanos. Quando penso sobre vocês, todos os japoneses têm a 
marca de nascença da Mongólia. Oitenta e quatro por cento da raça humana, incluindo 
aquelas já no mundo espiritual, têm esta marca de nascença e são irmãos. O pai de 
nossos pais, em outras palavras, Deus, é aquele que busca ver estes relacionamentos. 
Deus não tem um lugar neste mundo. Quem é a causa disto? 
 

 
Sun Myung Moon e Hyung Jin Moon, 30 de agosto de 2011 

 
Ele foi separado deste mundo por causa dos falsos pais. Esta é minha responsabilidade 
(lidar com isso), isto é um fato ou não? Não há nenhuma bênção maior do que eu 
abençoá-los no mesmo dia e na mesma hora da Cerimônia de Matrimônio dos 
Verdadeiros Pais. Há uma única linhagem, não duas. As pessoas devem viver juntas em 
alegria. Não há nem alto e nem baixo, nem grande e nem pequeno. As coisas são como 
elas são. Quando vocês pensam sobre a Cerimônia de Matrimônio dos Verdadeiros 
Pais, saibam que há uma única linhagem, não duas. 
 
As pessoas deveriam viver juntas em alegria. Não há nem alto e nem baixo, nem grande 
e nem pequeno. As coisas são o que são. Quando pensam sobre a Cerimônia de 
Matrimônio dos Verdadeiros Pais, vocês acham que eles podem se casar enquanto 
negligenciam vocês que foram abençoados? Quem foi que casou os Verdadeiros Pais? 
Onde vocês encontrariam esse princípio ou regra? 
 
Se vocês têm coisas em sua posse, deveriam ter vergonha. Esse é o motivo pelo qual eu 
não tenho nem um relógio de pulso ou anel. Eu não tenho nada. Como posso, como um 
fundador de uma religião, sentar aqui com a Mãe e ter um relógio? As roupas que uso 
são as mais baratas compradas em uma loja de departamentos. São todas feitas de 
nylon. Elas são nylon, não lã. Eu uso ternos que custam menos de cem dólares. Eu 
deveria comprar para todos vocês um terno de mil dólares quando recebem a bênção. 
Tenho distribuído muitas das minhas coisas. Eu distribui muito do que tinha. Eu não 
tenho nada, nem mesmo roupas. 
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Eu dei para meus filhos e familiares. Muitos dos ativos foram usados. É toda a dívida da 
Igreja de Unificação que deve ser paga. Contudo, dezenas de vezes mais ativos agora 
virão. Eles virão ou não virão? Vocês ficarão ricos ou não depois que o Dia D tiver 
passado. Outros perderão seus direitos de posse. Isso está correto? Isto é o Princípio. 
 
Estou dizendo que permitirei que vocês tomem parte nesse dia de bênção, que tomem 
parte nesse fundamento público que os Verdadeiros Pais edificaram ao longo de 
milhares de anos. Não há nenhum dia mais místico do que esse. Nunca haverá. Não 
pode haver dois conjuntos de Verdadeiros Pais. Isto é absoluto. Vocês entendem? Não 
pode haver dois tipos de amor verdadeiro ou um amor que ensina sobre dois conjuntos 
diferentes de pais. Isto é absoluto. Vocês entendem? (Sim) 
 
No dia que a ONU Abel é proclamada, não teremos que esperar três anos. Tudo virá ao 
seu fim depois de seis meses, a fim de criar o local de descanso para todos vocês, a fim 
de procurar os noivos e noivas para a família de Adão e um mundo que manifeste a 
vontade do Adão original que foi perdida no Jardim do Éden. Um dia comemorativo de 
bênção para bravos soldados ocorrerá. 
 
Nesse dia da Cerimônia do Matrimônio dos Verdadeiros Pais, vocês receberão a bênção 
e os clãs serão registrados, permitindo-os entrar no céu. Vocês serão capazes de ver esse 
dia de liberação. Eu estou falando de registro. Vocês sabem o que significa registro? A 
nação se tornará diferente. O mundo se tornará diferente. Ao tomar parte na Cerimônia 
de Matrimônio Sagrado dos Verdadeiros Pais, vocês serão capazes de viver sob essa 
bandeira de glória. Este é um sonho dentro de um sonho. Este é um tempo mais 
precioso do que sentar no trono em meio à música de bênção para comemorar esse dia. 
Vocês entendem? (Sim) Para o benefício desse dia, devo dar minha vida, os ativos até 
centenas de dólares para me tornar um andarilho nesta terra. Finalmente, eu devo ver a 
liberação da pátria e da terra natal, e descobri que a Coreia é a terra natal de Deus. 
 
A terra em (minha terra natal) Jeongju, é a pátria e terra natal de Deus. Eu sei que 
aquela terra era o solo de treinamento no qual eu devia cumprir o caminho de piedade 
filial e lealdade ao céu durante minha juventude em meus vinte e trinta anos, para 
demonstrar como uma pessoa pode viver naquele lugar que é o modelo da nação celeste, 
que eu nunca devo esquecer. Se vocês forem para aquele solo de treinamento, vocês 
devem receber treinamento. Vocês entendem? (Sim) É a minha terra natal. É a terra 
natal do Pai e da Mãe. Vocês devem ir e viver lá. Se vocês podem viver dessa maneira e 
dar a bênção para seus descendentes, e não partirem de lá, então eu terei feito minha 
responsabilidade. O que mais eu posso ensinar para vocês? O que? Digam-me. Não há 
mais nada. Eu dei tudo. 
 
Kook Jin está passando através de um momento difícil. Que pecado ele cometeu? Sinto 
pena por Hyung Jin que teve um pai ruim. Eles têm muitos irmãos que já estão no 
mundo espiritual. Meus filhos e filhas se foram. Eu deveria ir lá agora e reuni-los. Eu 
enviei mais de um terço dos meus filhos para o mundo espiritual. Eu sei que vocês não 
estão qualificados para serem candidatos para substituí-los. Contudo, para o benefício 
da humanidade, pelas pessoas que permanecem, eu tenho deixado as manchas de 
sangue, e amarrei vocês juntos através dos laços de sangue da bênção. Este laço de 
linhagem não pode ser cortado. Esse é o motivo pelo qual vocês devem saber que não 
podem evitar seguir neste caminho.  
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Se é um pecado ser o filho de uma pessoa, vocês devem aceitar com gratidão esse 
pecado. Onde vocês podem ir quando esse caminho inevitável do destino ainda 
permanecerá? Vocês devem me seguir neste caminho. Vocês entendem? (Sim) Vocês 
me seguirão ou não? (Devemos segui-lo.) Fechem seus olhos. Levantem suas mãos para 
o céu, e batam palmas ruidosamente. Por que eu aceito? É promessa? Coloquem as 
mãos para baixo. Eu devo rastejar e ser arrastado. Eu não posso ficar em pé. 
 
Estou com mais de 90 e com mais de 60. Perdi os meios para realizar mais da metade do 
que estava determinado a realizar antes de completar 47 anos de idade. Vocês sabem 
quantos desses descendentes estão chorando naquela nação? Eu não tenho a condição de 
ir e liberá-los. Vocês devem exaltar este dia e acelerar a chegada desse dia enquanto 
pensam sobre seus irmãos que estão esperando. Quem os salvará? Não há ninguém que 
possa. Não há nenhuma forma para salvá-los. Vocês devem salvá-los. Orem sobre isto. 
Pensem sobre isto. Eu não minto. Vocês entendem? (Sim) 
 
Vocês devem lembrar que não restam muitos dias nestes tempos urgentes quando 
somente um fio dessa memória pungente permanece, quando eu deveria terminar 
minhas palavras e respirar como seus filhos respiram o ar. Vocês não entendem as 
circunstâncias do Céu. Eu sei até certo ponto. Esse é o motivo pelo qual estou sentado 
aqui. Para qual propósito? O que eu, aos 93 anos de idade, desejo que aconteça? Eu 
devo dar tudo o que tenho. Quando falo, às vezes minha garganta fica seca, por isso eu 
posso levantar e me virar. Se eu somente tivesse olhos na minha nuca, eu seria capaz de 
esconder meu rosto e fugir. 
 
Meus filhos devem ir comigo, proteger esse caminho e desbravá-lo. Eles têm um 
chamado e uma responsabilidade. A República da Coreia desaparecerá. Vocês devem 
esperar e ver o que acontece depois de morrerem. Eu não invento as coisas. Vocês 
entendem? (Sim) Batam palmas. Desta vez, se vocês fecharem os olhos e baterem 
palmas, eu prometi que aceitarei isso. 
 
O lugar que quero ir agora é o lugar onde descobri a Vontade de Deus e chorei 
amargamente como um jovem. Tenho saudade daquele lugar. Quando essa pessoa que 
se agarrou à uma árvore e chorou amargamente porque não havia ninguém que 
entendesse suas circunstâncias voltou para aquele lugar novamente, a árvore e tudo mais 
não estavam lá. Eu devo ir e reconstruí-lo em sua forma original. Eu devo reconstruí-lo. 
Vocês que são capazes de reconstruir devem me seguir, seguir as pegadas de um 
homem idoso que está com mais de cem anos de idade. 
 
Os jovens devem derramar lágrimas de gratidão e seguir em frente. Somente então a 
pátria que pode liberar o Rev. Moon reviverá novamente. Ela não reviveu ainda. Ela 
pode começar a reviver. Eu sigo com essa esperança em mente; no entanto, vocês não 
podem realmente viver nesse mundo. Vocês entendem? Eu estou lento e não sei mais 
quantos meses devo durar. Eu vou passar e ir embora, mas eu devo confiar esse mundo 
no qual tenho vivido e transformar aqueles anos durante os quais eu passei minha 
juventude sofrendo em bênçãos. 
 
Meu único desejo é que seus futuros descendentes se tornem esses antepassados que 
podem transmitir as coisas que fui incapaz de passar completamente para meus filhos e 
descendentes. Eu não tenho nenhum outro desejo. Esse é meu único desejo.  
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Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de qualquer bênção. O que eu posso fazer 
agora com dinheiro? O que eu posso fazer com bênçãos? O que resta são os materiais e 
livros de ensinamento das minhas palavras que deixei para seus descendentes. Vocês 
devem buscar estas palavras e viver de acordo com elas. 
 
Vocês devem ser capazes de dizer que são realmente os frutos dessas palavras e que 
vivem de acordo com elas. Se vocês podem fazer isso, eu viverei como seu antepassado 
e com seus descendentes. Eu devo ser capaz de viver com vocês para sempre. Eu não 
irei para o mundo espiritual, em vez disso, viverei com vocês. Nesse mundo, seremos 
capazes de ver e cumprimentar um ao outro. Vamos para este mundo juntos. Quanto 
vocês gostariam disso? Vocês irão comigo ou não? (Nós iremos com o senhor.) 
 
Coloquem suas mãos no chão. Se joguem no chão e jurem que vocês irão. Eu espero 
que vocês possam ir. Eu espero que vocês façam isso. O que vocês acham que seus 
antepassados farão? Vocês devem protegê-los em meu nome. Eles são seus familiares 
de sangue. Obrigado. 
 
Se vocês se adaptam, esta reunião de hoje não desaparecerá, mas se tornará a semente 
em seu coração que desabrochará. Os campos de seus frutos serão revividos desde sua 
base em seus descendentes por dezenas de milhões de anos a partir de agora. Não 
joguem isto fora. Vocês entendem? Eu oro que vocês não esqueçam estas palavras que 
suplico a vocês em nome dos Verdadeiros Pais. Com isto eu concluo a reunião de hoje. 
Eu devo ir agora. Vamos todos nos levantar e retornar para nossos lugares. Devemos 
nos levantar agora e saudar com Eok Mansei.  
 

Fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon11/SunMyungMoon-110904b.htm 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
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