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Terceira Conferência para a Paz Mundial
Lotte Hotel, Seul, Coreia
Honrado presidente, distintos ex e atuais chefes de estado, senhoras e senhores:
Na abertura da Terceira Conferência para a Paz Mundial hoje, eu gostaria de expressar meu mais
profundo respeito a vocês por terem vindo a este evento histórico. É um prazer utilizar esta
oportunidade para compartilhar minhas crenças em relação à verdadeira paz mundial.
Questões sobre a paz mundial são mais preocupantes do que antes. Eu quero estender meus
sinceros agradecimentos a vocês que, a partir do desejo de realizar a paz mundial, viajaram de
longe, e deram origem a esta magnífica conferência. Eu gostaria de compartilhar com vocês,
membros da Federação para a Paz Mundial, minhas atividades nos últimos meses.
Conselho Sincero para as Américas Central e do Sul
Reconhecendo que Deus tem uma vontade para a América Latina, embarquei em uma viagem por
vinte e três nações daquele grande continente. Em cada nação, eu compartilhei minhas crenças
com os principais líderes e, em oito destas nações, encontrei o chefe de estado para discutir
assuntos relacionados à paz mundial. O título da minha turnê foi “Verdadeira Família e Eu.”
Enquanto viajava ao redor do continente; norte, sul, leste e oeste, meditei e orei sobre esta parte
especial do mundo. Considerei como as nações que compõem a América Latina podem alcançar
verdadeira paz e estabelecer uma sociedade ideal. Claramente o continente tem um potencial
impressionante e rico. Existem recursos aparentemente ilimitados em um paraíso natural rico e
pacífico de grandes montanhas e natureza intocada. As montanhas e florestas nos lembram da
criação original, o Jardim do Éden.
Eu visualizei dias cheios de glória que virão para a América Latina do século XXI. Em cada
oportunidade, eu dei um único conselho. Eu disse, “Por favor, não sigam cegamente os passos das
nações desenvolvidas. Não repitam seus erros na corrida para aproveitar os recursos naturais em
nome do progresso.” Por que eu daria este conselho? É porque os chamados países desenvolvidos
não encontraram o equilíbrio com a natureza, e nem a felicidade que a humanidade almejava
desde o início.
No Século XXI retornaremos para o mundo original
Vamos tomar os Estados Unidos como exemplo. Eu sou alguém que ama genuinamente os
Estados Unidos. Pelos últimos vinte e cinco anos, tenho me dedicado para estabelecer um
fundamento para a paz mundial nesse país. Embora tenha sofrido perseguição por meus esforços
para guiar a América na direção certa, meu amor pela América e minha crença em seu papel vital
para a paz mundial não mudaram.
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Na década de 1960, quando visitei pela primeira vez essa terra da oportunidade, parecia que o
mundo inteiro queria ser como a América. Admiramos profundamente a vida retratada nas séries
de televisão tais como “Little House on the Prairie” (em português “Os Pioneiros”). Nas manhãs
de domingo, os sons de hinos eram ouvidos de todas as direções. Superman, um super-herói da
justiça, era um símbolo do espírito da justiça americana, e as ruas da cidade eram consideradas
imaculadas, em boa ordem e beleza. O mundo inteiro olhava para a América com respeito naquele
tempo.
Contudo, se olhamos para a América hoje, trinta anos mais tarde, o que vemos? Ela é uma nação
em declínio, repleta de problemas difíceis que não podem resolver. Em meio a tudo isso, a
decadência moral e o aumento do crime demandam nossa maior atenção. Inúmeros atos
inimagináveis, incluindo assassinato, abuso de drogas, divórcios, abuso de crianças, violência de
gangues e gravidez na adolescência emanam da América hoje. Como uma pessoa que ama essa
nação, sinto-me profundamente magoado com o que vejo.
Contudo, este fenômeno não está limitado à América. Todos os países desenvolvidos no final do
século XX estão lutando com muitos dos mesmos problemas. Tendo alcançado o ápice da riqueza
de consumo e sofisticação tecnológica, o mundo desenvolvido está cativo na armadilha do
materialismo. Com a mente e o espírito obcecados pela riqueza material, nossa verdadeira
essência como seres humanos está escravizada por desejos egoístas. O resultado é um colapso do
amor verdadeiro. Embora exista abundância de riqueza material, e nossas cidades estejam repletas
de arranha-céus, a mente humana se tornou desolada e árida como um deserto, e o oásis de amor
verdadeiro não pode ser encontrado. A ausência de amor verdadeiro é o terreno fértil para o
egoísmo.
A vítima mais indefesa desta atitude é o mundo da natureza. Um dos temas desta conferência de
paz é a restauração do ambiente. Estamos abusando muito de nossos recursos, incluindo nosso
abastecimento de água. Até mesmo a atmosfera que protege nosso planeta é afetada pelo mau uso
dos recursos naturais. Se esta tendência continuar, os chamados benefícios da civilização
materialista levarão à autodestruição da terra.
Entretanto, o prejuízo mais sério de todos é a destruição da família como um alicerce básico
edificador para a nação. A família é a célula da sociedade. Se cada uma das dezenas de trilhões de
células em nosso corpo está saudável, então o corpo está da mesma forma saudável. Por outro
lado, se as células forem enfraquecidas e destruídas, então todo o corpo enfraquecerá, e
certamente deixará de funcionar. De forma semelhante, a destruição do verdadeiro sistema
familiar prediz a destruição de toda a humanidade. Nossa sociedade está avançando na direção de
um destino diretamente oposto ao que foi orginalmente projetado e criado por Deus.
O século XXI é inevitavelmente um tempo para retornar para o mundo original da Vontade de
Deus. Uma civilização que coloca o espírito e a mente como parceiro sujeito está chegando. O
século XXI está a apenas cinco anos. É meu sincero desejo que os países em desenvolvimento não
sigam os passos dos chamados países desenvolvidos. Ao invés, eles devem utilizar a experiência
dos países desenvolvidos como uma lição, e seguir diretamente para o mundo onde espírito e
mente estejam no controle. Não caiam em um poço de nacionalismo e materialismo. Esta é a
mensagem que quero compartilhar com vocês em nosso momento juntos hoje.
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A Bênção dos 360.000 casais é uma celebração da paz mundial
Alcançamos um tempo quando o mundo não tem nenhuma alternativa, a não ser mudar. Em
termos religiosos, podemos dizer que alcançamos os “Últimos Dias” da humanidade. Entretanto,
os Últimos Dias que me refiro não significam escuridão e destruição. A partir do ponto de vista de
Deus, o Criador, os Últimos Dias são o fim do mundo falso, o fim do mundo decaído. Eles serão
imediatamente seguidos pela fundação do mundo verdadeiro, o mundo original da criação de
Deus. Portanto, os Últimos Dias são o que todos desejamos e esperamos.
Então, como podemos alcançar essa transição histórica de uma civilização materialista para uma
civilização espiritual? A transição começa com o surgimento da verdade de Deus. A verdade é
chamada de luz. A luz do amanhecer é o poder que libera a noite. Esse sol de transição histórica
está subindo em direção ao ponto mais elevado no céu. Isto é o que tenho proclamado como o
Princípio de Unificação e o grande princípio do amor verdadeiro.
Após receber um chamado de Deus, me esforcei para entender profundamente o grande princípio
do universo que esteve oculto desde o início da história humana. Em minha descoberta,
compreendi que a verdade que a humanidade tem almejado por toda a história é o mesmo
princípio com o qual podemos retornar para o amor verdadeiro e realizar a verdadeira paz
mundial.
Um médico precisa diagnosticar a causa de uma doença a fim de curar o paciente. Da mesma
forma, o Princípio identifica claramente por que a sociedade humana de hoje caiu em miséria. Ele
explica o curso da Queda da humanidade, o evento que levou ao mundo sem princípio com o qual
lutamos todos os dias. Uma vez que a causa é determinada, a cura pode ser aplicada. Pelos
últimos quarenta anos, tenho viajado pelo globo com esta cura. Tenho me dedicado para revelar
claramente a cura para o mundo.
Eu quero explicar alguns destes grandes princípios. Minha explicação será superficial, pois é
impossível transmitir a profundidade das implicações filosóficas em um curto período de tempo.
É necessário estudar o Princípio de Unificação sinceramente com tempo e oração, com base no
conhecimento de que, se realmente vivemos pela eternidade, está claro que precisamos
reorganizar nossas prioridades.
O primeiro grande princípio é que Deus está vivo, e que Deus é o Pai da humanidade. O
relacionamento entre Deus e a humanidade é aquele de Pai e filho. Esta é a primeira verdade que
Deus revelou para mim.
Em segundo lugar, a natureza original de Deus é amor verdadeiro, e Deus criou todas as coisas, e
os seres humanos para realizar o amor verdadeiro de Deus. Portanto, os seres humanos são os
parceiros objeto de Deus. Deus quer derramar de forma incondicional o amor verdadeiro nos
corações de Seus filhos.
Terceiro, Deus, o Pai invisível, estabeleceu os Verdadeiros Pais como a expressão substancial de
Deus na terra. Deus tenta salvar o mundo através dos Verdadeiros Pais. Ao se unir com os ideais
dos Verdadeiros Pais, e recuperando o amor verdadeiro, a vida verdadeira e a linhagem
verdadeira, os seres humanos podem ser restaurados eternamente.
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Surpreendentemente, estamos vivendo agora na era dos Verdadeiros Pais. Nunca houve, e nunca
haverá novamente um tempo desta magnitude de bênção na história da existência humana. Isto
nos permite ser chamados de geração sortuda que nasceu com a fortuna celeste. Daqui a dois dias,
no dia 25 de agosto, a Sra. Moon e eu oficializaremos uma cerimônia internacional de matrimônio
para 360.000 casais aqui em Seul. Eu considero esta cerimônia o autêntico caminho para a paz
mundial. Como afirmei, a razão pela qual o mundo não está em paz atualmente reside na ruptura
da estrutura da família verdadeira. A estrutura da família verdadeira começa pela unidade com o
amor verdadeiro de Deus.
Esta cerimônia sagrada de casamento será conduzida simultaneamente em cento e sessenta nações
via satélite. É uma cerimônia que conectará verticalmente os seres humanos com os Verdadeiros
Pais, o ser substancial de Deus, o Pai invisível. Esta cerimônia afirma os participantes como
verdadeiros irmãos e irmãs diante de Deus e dos Verdadeiros Pais, transcendendo barreiras
territoriais, de raças e de religiões. Este casamento é uma grande cerimônia de transformação para
a humanidade. Ela restaura o amor verdadeiro, a vida verdadeira e a linhagem verdadeira de Deus
que foram perdidos devido à Queda dos primeiros antepassados humanos, Adão e Eva.
Este é um momento de grande empolgação no qual os seres humanos, que estiveram sofrendo sob
o reinado e domínio de Satanás por seis mil anos bíblicos, serão libertos e liberados pela primeira
vez. É uma cerimônia de grande alegria, onde veremos as algemas se soltarem. A humanidade
cantará hosana quando retornamos para o céu e terra liberados de amor verdadeiro de Deus. Esta
cerimônia é possível neste tempo por causa do aparecimento e manifestação dos Verdadeiros Pais.
Verdadeira Paz significa retornar para o mundo originalmente criado
Senhoras e senhores, esta é uma cerimônia de casamento na qual homens e mulheres, unidos em
casamento diante de Deus, juram pureza e fidelidade um ao outro. A destruição da família
verdadeira significa a destruição da castidade. O amor imoral causou a Queda de nossos
antepassados, e nós, os descendentes, somos vítimas do mesmo amor imoral e promíscuo. Este é o
fenômeno mundial de hoje manifestado no sexo livre, amor homossexual, e relacionamentos
decadentes. A promiscuidade do mundo atual é completamente antinatural.
Chegou o tempo para retornar para o mundo da pureza original de Deus, pela liberação completa
dos seres humanos decaídos de nossos falsos antepassados. Os Verdadeiros Pais estão
transformando e liberando este mundo. A noiva jura amor puro para o noivo como seu parceiro
sujeito, reconhecendo-o como filho de Deus que representa todos os homens do mundo, e o ser
substancial dos Verdadeiros Pais. O noivo jura amor verdadeiro para sua noiva, aceitando-a como
filha de Deus, representando todas as mulheres do mundo e a encarnação feminina dos
Verdadeiros Pais.
Uma doença terrível como a AIDS pode penetrar no relacionamento de esposo e esposa unidos
em fidelidade mútua desta forma? Não pode. Doenças tais como a AIDS são uma faceta dos
Últimos Dias, testando a pureza e fidelidade da humanidade. A sociedade moderna tenta prevenir
a AIDS através do uso de preservativos, e curá-la através de novos remédios, sem nenhuma
relação com a Vontade de Deus. A mensagem da AIDS e outras dessas doenças é muito mais
central do que sexo seguro e novos remédios. Sua solução duradoura reside na restauração da
moralidade enraizada no amor verdadeiro.
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Um instituto da Universidade de Harvard recentemente divulgou o relatório de uma pesquisa
afirmando que até o ano 2010 a AIDS terá afetado cerca de um bilhão de pessoas em âmbito
mundial. Este número impressionante ameaça a própria existência da raça humana.
O retorno para o amor verdadeiro desejado por Deus, que implica pureza e fidelidade entre
homem e mulher, é a solução para as doenças do amor falso. Quando falo sobre fidelidade, não
me refiro ao conceito antiquado de que ela deve ser aplicada somente às mulheres. A pureza e
fidelidade simultâneas de homens e mulheres juntos estão baseadas no princípio de Deus.
Fidelidade é o ideal de um único homem e uma única mulher. Isto chama homem e mulher para
protegerem a santidade e sacralidade do ato de amor. Isto significa não se envolver em relações
pré-conjugais e, após ser abençoado em matrimônio com sua contraparte ideal, amar um ao outro
de forma infinita e eterna como parceiro sujeito e parceiro objeto.
Hoje, eu quero enfatizar o apelo por pureza e fidelidade mais aos homens do que para as
mulheres. Não é exagero dizer que os danos causados por homens que se entregam à luxúria
descontrolada é a própria causa da destruição da chance de felicidade do mundo.
Verdadeiros Pais e a verdadeira revolução do amor
Não é possível para o mundo decadente de hoje retornar à ordem original do amor verdadeiro que
Deus deseja apenas pelo poder humano. O poder de Deus é necessário, e este poder de Deus é
manifestado por meio do advento dos Verdadeiros Pais na terra. Os Verdadeiros Pais da
humanidade vieram à terra para iniciar uma revolução de amor verdadeiro. Estabelecer a ordem
do amor verdadeiro é uma revolução. Esta revolução de amor verdadeiro está agora pegando fogo.
O matrimônio sagrado internacional é realmente uma celebração que eleva as chamas da
revolução de amor verdadeiro. Ele abre a porta para a recriação do mundo.
O evento de 25 de agosto reúne 360.000 casais, e quando isto alcançar 3,6 milhões de casais, 360
milhões de casais, e até 3,6 bilhões de casais, a AIDS será erradicada da sociedade humana, e o
mundo de amor puro onde Deus, homem e mulher se tornam um único corpo será realizado. Isto
não é apenas um sonho. A implementação da providência de Deus para o reino celeste na terra é
um futuro inevitável porque este não é meu trabalho ou seu trabalho, mas o trabalho de Deus.
Hoje, a tecnologia do século XX reduziu o mundo ao tamanho de uma pequena aldeia global. Os
seres humanos são a família global vivendo nesta aldeia global. Nacionalismo, racismo e
fanatismo religioso nunca deveriam ter existido, apenas o mundo ideal de Deus e dos seres
humanos como um único corpo de amor. Eu quero dizer a vocês que a verdadeira paz mundial é
retornar para o mundo original da criação de Deus. Respeitados senhoras e senhores, e
participantes na Terceira Conferência para a Paz Mundial, eu desejo sinceramente que vocês
sirvam como apóstolos da paz verdadeira. Eu quero estender minha sincera gratidão a vocês,
preciosos colegas e contribuintes para a paz mundial. Que Deus possa abençoar abundantemente
vocês e suas famílias.
Tradução: Prof. Marcos Alonso (outubro de 2020)
www.unificacionista.com
Fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon95/SunMyungMoon-950823a.pdf
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