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FAMÍLIA IDEAL DE DEUS 
E O REINO DO MUNDO IDEAL PACÍFICO – I 

 
Mensagem da Paz nº 1 

 

O Rev. Dr. Sun Myung Moon proferiu este discurso na ocasião da fundação da Federação para 

a Paz Universal em 12 de setembro de 2005. Ele também foi proferido na turnê mundial de 

discursos inaugurais da FPU para 10 nações e nas reuniões para o Retorno da Terra Natal para 

Deus, realizadas em 180 nações em 2006. 
 
Distintos líderes mundiais, Embaixadores para a Paz e membros das famílias abençoadas que 
vieram de todas as partes do mundo na esperança de trazer a realização da paz mundial e edificar 
a pátria ideal no céu e na terra: 
 
Eu gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a todos vocês por se juntarem no meio de 
suas agendas ocupadas para tomarem parte nesta reunião para expandir e elevar para um nível 
global o Partido da Família para a Paz e Unidade Universal, para que ele possa renascer como a 
Casa Cheon Il Guk para a Paz e Unificação; para tornar a Federação para a Paz Universal uma 
organização modelo tipo ONU; e, para tornar o Cheon Il Guk o reino do mundo ideal pacífico 
através de esforços coordenados de todas as nações do mundo. 
 
Senhoras e senhores, enquanto começamos o século XXI, descobrimos a nós mesmos em um 
ponto de transformação histórica. Estamos em um ponto de decisão. A paz mundial duradoura 
pode ocorrer, ou estamos condenados a repetir a história escura e opressiva de guerra e conflito? 
 
O século XX foi um período de incessantes lutas, incluindo aquelas de países colonizados para 
obter sua independência, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Guerra da Coreia e a Guerra 
Fria. 
 
Vivendo através desta era, eu dediquei minha vida inteiramente à realização do Reino de Deus, o 
reino do mundo ideal pacífico. Eu tenho sempre orado sinceramente que a Organização das 
Nações Unidas, fundada após a Segunda Guerra Mundial, pudesse ser uma instituição para a paz, 
e que ela exaltasse a vontade de Deus para a realização da paz mundial eterna. 
 
A Organização das Nações Unidas tem realmente feito importantes contribuições para a paz. Não 
obstante, na época de seu sexagésimo aniversário em 2005, havia um amplo consenso, tanto 
dentro como fora da organização, que a ONU ainda precisava descobrir a forma para cumprir 
seus propósitos fundadores. O número de estados membros se aproxima de duzentos, mas os 
escritórios destes estados fazem pouco mais do que representar e até mesmo insistir em seus 
próprios interesses. Eles parecem inerentemente incapazes de resolver conflitos e alcançar a paz. 
 
Por estas razões, eu gostaria de mais uma vez declarar hoje diante de toda a humanidade a 
mensagem que proferi em toda a turnê inaugural da Federação para a Paz Universal, lançada no 
dia 12 de setembro do ano passado em Nova York, a qual me levou para 120 nações ao redor do 
mundo. Seu título é “A Família Ideal de Deus e o Reino do Mundo Ideal Pacífico.” 
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A missão da Federação para a Paz Universal é renovar a Organização das Nações Unidas 
existente, uma ONU “tipo Caim,” e prover um novo nível de liderança como uma ONU “tipo 
Abel.” Ela unirá céu e terra e formará o reino do mundo ideal pacífico. 
 
Esta mensagem deve ser gravada nos corações da humanidade. Esta é uma bênção especial do 
Céu nesta era após a vinda do céu. Ela também é uma advertência para que a levemos ao coração 
e a coloquemos em ação. 
 
Família Ideal de Deus 

 
Respeitados líderes mundiais, qual vocês acham que é o propósito definitivo de Deus para criar 
os seres humanos? Colocado de forma simples, é para experimentar alegria através do 
relacionamento com famílias ideais preenchidas com amor verdadeiro. 
 
Como se parece uma família ideal? Primeiramente, cada pessoa na família é um soberano do 
amor verdadeiro. 
 
Quando Deus primeiramente criou os seres humanos, Ele fez Adão representando todos os 
homens, e Eva representando todas as mulheres, com a intenção de que eles se tornassem 
soberanos do amor verdadeiro. A forma mais rápida para eles cultivarem um caráter de amor 
verdadeiro era assegurar um relacionamento pai e filho com Deus, onde eles poderiam viver 
atendendo a Deus como seu Pai. Eles deveriam ter seguido o caminho de viver como uma única 
família com Deus. 
 
Eu convido vocês a entrarem em um estado transcendente de oração e perguntarem para Deus: 
“Qual é o centro do universo?” A resposta que vocês ouvirão indubitavelmente será: “o 
relacionamento pai e filho.” Nada é mais importante ou mais precioso do que o relacionamento 
entre pai e filho. Isto é porque ele define o relacionamento fundamental entre o Deus Criador e 
os seres humanos. Então, o que define o relacionamento pai e filho? Três coisas: amor, vida e 
linhagem. 
 
A primeira coisa é amor. Podemos amar com amor verdadeiro porque Deus, nosso Verdadeiro 
Pai, primeiramente nos amou com amor verdadeiro. Deus criou os seres humanos a partir de Seu 
amor absoluto, para serem Seus parceiros no amor. Este relacionamento forma um eixo de amor, 
ligando Deus, o Pai, com os seres humanos como Seus filhos e filhas. 
 
Pode haver alguma coisa mais elevada ou mais preciosa do que ser um filho ou uma filha de 
Deus? Se algo fosse mais elevado, então seguramente os seres humanos aspirariam alcançá-lo. 
Mas não há nada mais eleavado. Vocês acham que quando o Deus onisciente e onipotente criou 
Adão e Eva, ele secretamente reservou a posição mais elevada para Si mesmo, e fez Adão e Eva 
para serem apenas o segundo melhor? Não podemos imaginar que Deus faria isso para Seus 
filhos, para Seus parceiros que compartilham amor absoluto com Ele. Como nossos Verdadeiros 
Pais, Deus investiu a Si mesmo 100 por cento na criação dos seres humanos e nos dotou com o 
direito de igualdade com Ele, para participarmos em Sua obra como iguais, para vivermos com 
Ele, e herdarmos a partir Dele. Deus concedeu aos seres humanos todos os Seus atributos. 
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Embora Deus seja o ser absoluto, Ele não pode ser feliz sozinho. Adjetivos tais como “bom” e 
“feliz” não podem se aplicar a qualquer ser que vive em isolamento. Eles se aplicam somente 
onde há um relacionamento mútuo dinâmico. Imaginem uma cantora profissional que se 
encontra em uma ilha despovoada. Ela pode cantar no máximo de sua voz, mas sem ninguém 
para ouvi-la, isto traria felicidade a ela? Da mesma forma, até mesmo o Deus autoexistente 
necessita absolutamente um parceiro com quem possa compartilhar amor a fim de experimentar 
alegria e ser feliz. 
 
A próxima coisa é vida. Como deveríamos viver para nos tornarmos parceiros de Deus e 
retornarmos alegria para Ele? Em outras palavras, como deveríamos viver para nos tornarmos 
filhos de Deus, pessoas a quem Deus se deleita em chamar “Meu filho,” ou “Minha filha,” 
porque Ele vê em nós uma divindade igual à Dele mesmo? Como podemos nos tornar parceiros 
de Deus na conclusão da obra da Criação, parceiros que herdarão toda a criação? Esta é minha 
pergunta: Devemos emular o ideal que Deus estabeleceu no início de Suas ações criativas. No 
início da criação, Deus agia baseado no princípio de viver pelo benefício dos outros. Em outras 
palavras, Tudo o que Ele fez era para o benefício de Suas criações, a quem Ele esperava que se 
desenvolvessem em Seus parceiros de amor verdadeiro. A prática de amor verdadeiro é o núcleo 
da atividade criativa de Deus. 
 
Portanto, para nos tornarmos filhos de Deus, nossa primeira responsabilidade é nos 
assemelharmos a Ele. Precisamos encarnar o amor verdadeiro. A maneira para encarnar o amor 
verdadeiro começa com o viver como um filho dedicado, então como um patriota, um santo, e 
finalmente um filho ou filha divino de Deus. Nesse estágio podemos experimentar as emoções 
mais íntimas do coração de Deus e resolver a aflição que Ele tem experimentado por dezenas de 
milhares de anos desde a Queda de Adão e Eva. Deus é Todo-Poderoso. Não foi devido a 
qualquer falta ou ausência de capacidade que Ele esteve aprisionado em grande dor e esteve 
suportando imenso sofrimento por trás das cenas da história. Ao invés, há providências no 
Princípio de Restauração, as quais Ele não tinha liberdade para descumprir, que exigiam que Ele 
esperasse com paciência até que as posições de Adão e Eva perdidas na Queda humana, fossem 
recuperadas através do surgimento do “Segundo Adão” aperfeiçoado. Embora Deus seja Todo-
Poderoso, Ele não colocará de lado as leis e princípios eternos que Ele mesmo estabeleceu. 
 
A Importância da Linhagem 
 
Vocês sabem o que feriu mais o coração de Deus, causando a Ele a maior dor ao longo da 
história desde a Queda de Adão e Eva? Deus perdeu Sua linhagem. E com a perda de Sua 
linhagem, Ele perdeu Seu direito de soberania. 
 
Permitam-me falar sobre linhagem por um momento. Linhagem é mais importante do que vida e 
mais importante do que amor. Vida e amor se juntam para criar a linhagem. Linhagem não pode 
ser estabelecida se a vida ou o amor estão ausentes. Portanto, entre as três qualidades que 
definem o relacionamento pai e filho—amor, vida e linhagem—linhagem é o fruto. A linhagem 
de Deus contém a semente de amor verdadeiro. A linhagem de Deus provê o contexto e o 
ambiente para uma vida verdadeira. Assim, para nos tornarmos as pessoas ideais desejadas por 
Deus, isto é, pessoas de caráter ideal para criar famílias ideais, primeiramente precisamos estar 
ligados à Sua linhagem.  
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Para dar um passo adiante, somente quando estamos ligados à linhagem de Deus é possível criar 
a terra natal de Deus, a nação ideal. Somente quando estamos ligados à linhagem de Deus é 
possível estabelecer o reino do mundo ideal pacífico. Por favor, gravem a importância da 
linhagem em seus corações. 
 
Eu não posso enfatizar isto suficientemente. 
 
Sem linhagem, nem vida e nem amor podem durar para sempre. Vocês se esforçam para 
estabelecer uma boa condição, mas ela permanecerá somente através de sua linhagem. Linhagem 
é a ponte que permite o espírito dos pais continuar através das gerações subsequentes. Em outras 
palavras, linhagem é a primeira e definitiva condição necessária para os pais colherem os frutos 
de seu amor, os frutos de sua vida e os frutos de sua alegria. Precisamos saber isto com certeza. 
 
Contudo, quando Adão e Eva caíram, esta linhagem, mais preciosa do que a vida, foi perdida. Os 
frutos da vida verdadeira e do amor verdadeiro nunca amadureceram. Eles se tornaram os frutos 
de Satanás, ausentes de qualquer relacionamento com o Céu. A partir deles descendem os seis 
bilhões de pessoas que habitam agora a terra. 
 
Deus pretendia que as sementes que Ele plantou na primavera do Jardim do Éden crescessem 
para se transformar um uma colheita abundante que Ele poderia colher no outono. O ideal de 
criação de Deus era elevar Adão e Eva, Seu filho e Sua filha, ao ponto onde eles desabrochariam 
em amor verdadeiro, floresceriam com vida verdadeira e dariam frutos em uma linhagem 
verdadeira. Deus desejava reunir os soberanos—e famílias—de vida eterna, amor eterno e 
linhagem eterna, e tornar realidade Seu reino do mundo ideal pacífico como a terra natal deles. 
 
Sofrimento de Deus em Busca dos Verdadeiros Pais 

 
Entretanto, ao invés disso, foi o amor falso, a vida falsa e a linhagem falsa que infestaram a terra. 
O amor, vida e linhagem de Deus caíram nas mãos do adúltero Satanás, o inimigo do amor. Céu 
e terra foram sufocados e transformados no inferno. O mundo se tornou um lugar miserável, 
distante da presença de Deus. Contudo, a humanidade até este dia vive em ignorância sobre isto. 
 
As pessoas estão iludidas ao acreditar que a linhagem do inimigo é a linha de vida da qual o 
mundo depende. Esta é a lamentável verdade sobre a humanidade que descende da Queda. Esse é 
o motivo pelo qual nos referimos a este mundo como o inferno na terra. Deus vislumbra a trágica 
situação da humanidade com um coração cheio de dor. 
 
Após criar Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus pretendia casá-los com Sua Bênção Sagrada e 
dar a eles o direito do Céu de soberania. Deus queria que Adão e Eva herdassem Dele a 
soberania sobre o universo inteiro. 
 
Entretanto, tudo isto veio a estar sob o controle de Satanás por causa da Queda. Deus é como um 
pai que trabalhou e suou sua vida inteira para acumular ativos para seus filhos, e então um ladrão 
roubou tudo em uma noite.  
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Quem pode compreender o triste e doloroso coração de Deus? Deus perdeu Sua linhagem, 
perdeu Seus filhos, e foi forçado a entregar a soberania das nações e do mundo para Satanás. 
Havia somente uma única maneira para recuperar esta linhagem e a soberania. Este era o 
caminho para obter a subjugação natural de Satanás, ter a rendição voluntária de Satanás. Qual é 
o segredo para realizar isto? Isto somente pode ser realizado pelo poder do amor verdadeiro, 
quando amamos nossos inimigos mais do que amamos nossos próprios filhos. 
 
Já houve algum momento quando Deus pôde desfrutar com os seres humanos como seu 
Verdadeiro Pai e Verdadeira Mãe, desfrutando os laços naturais de pais e filhos? Deus já 
desfrutou ao menos de um ano de conforto com Seus filhos, reconhecendo que aquilo que Ele 
criou era bom? A resposta é não; Deus não experimentou essa alegria nem mesmo por uma hora. 
E já houve alguém que tivesse sido capaz de confortar Deus em Sua dor? Não, porque ninguém 
tinha conhecido a razão para a intransponível distância que tem separado Deu da humanidade por 
dezenas de milhares de anos. Ninguém tinha conhecido o motivo pelo qual Deus e a humanidade 
estão nessa trágica situação. 
 
O relato bíblico sobre Caim e Abel revela o início do conflito humano ainda dentro da família de 
Adão. Ele revela o arquétipo para a infindável história de luta, guerra e conflito da humanidade. 
Estamos em conflito em muitos níveis, começando com a guerra entre mente e corpo dentro de 
cada indivíduo se estendendo às guerras entre nações e até mesmo o conflito global entre 
materialismo e teísmo. 
 
O extremo individualismo egoísta ameaça nossa prosperidade ainda hoje. Julgamos que os 
jovens são a esperança da humanidade ostentando a promessa para o futuro, mas as drogas e o 
sexo livre os escravizam. Países avançados parecem acreditar que os bens materiais são tudo o 
que importa. Eles reconhecem somente seus próprios interesses enquanto ignoram a miséria de 
dezenas de milhares que morrem de fome todos os dias. 
 
Quem pode desatar este antigo nó de Caim e Abel? Ele tem sido apertado por milhares de anos e 
cresce ainda mais emaranhado. Vocês acham que a Organização das Nações Unidas pode fazer 
isto? A ONU em sua fundação proclamou um movimento pela paz mundial, e por sessenta anos 
ela tem se dedicado para esta tarefa; contudo, a paz mundial permanece tão distante. A paz entre 
as nações nunca pode surgir enquanto aqueles confiados com a tarefa não tiverem resolvido o 
relacionamento Caim-Abel entre sua própria mente e corpo. Portanto, o tempo chegou para 
lançarmos a soberania tipo Abel pelo mundo ideal pacífico que estabelecerá seu curso de acordo 
com a vontade de Deus. 
 
Deus desejava com todo o Seu coração que alguém aparecesse e resolvesse estas tragédias, mas 
nenhuma pessoa apareceu na terra. Deus esperou e esperou, procurando alguém que assumisse o 
papel de Verdadeiros Pais. Se alguém tivesse seguido em frente, tenho certeza que Deus teria 
aparecido em seus sonhos, entregando o sol e a lua para ele, e teria derramado sobre ele 
relâmpagos de alegria e trovões de êxtase a partir dos céus. 
 
Neste sentido, é um milagre dos milagres que pela primeira vez na história, um homem tenha 
obtido sucesso ao alcançar a posição de Adão. Ele assegurou o estado de soberano do amor 
verdadeiro e recebeu a unção de Deus como os Verdadeiros Pais da humanidade. 
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É um fato surpreendente que seu tempo de vida coincida com o de vocês, e que vocês e ele 
respirem o mesmo ar. Ele é os Verdadeiros Pais horizontais, que vêm para resgatar a humanidade 
decaída. Eu, Reverendo Moon, obtive a vitória nessa posição. E sobre essa base, em 13 de 
janeiro de 2001, eu dediquei ao Céu a “Cerimônia de Coroação para a Realeza de Deus.” Através 
dessa cerimônia eu liberei e libertei Deus, nossos Verdadeiros Pais verticais que têm assumido a 
responsabilidade pela Providência de Restauração. Em toda a história, esta foi a mais elevada e 
maior bênção que a humanidade jamais recebeu. Esta vitória foi absoluta, única, imutável e 
eterna. Através desta vitória providencial absoluta, o corpo e mente de Deus estão 
completamente liberados! 
 

O Caminho para a Paz através da Cerimônia da Bênção Sagrada 
 
Respeitados líderes! Nossa ligação com a linhagem de Satanás tem causado muito sofrimento 
através de toda a história. Vamos agora corajosamente avançar para rompê-la e ser enxertados na 
raiz da linhagem dos Verdadeiros Pais. Porque devemos continuar a viver e morrer tolamente 
como oliveiras selvagens? 
 
Uma oliveira selvagem, mesmo se ela viver mil anos, somente continuará a produzir as sementes 
de mais oliveiras selvagens. Onde podemos encontrar o caminho para fugir deste ciclo vicioso? 
É através da Bênção Sagrada. 
 
A Cerimônia da Bênção Sagrada oferece a graça de ser enxertado na verdadeira oliveira. Ela foi 
instituída pelos Verdadeiros Pais, que trazem a linhagem verdadeira de Deus para a humanidade. 
Uma vez que você muda sua linhagem para a linhagem de Deus, suas descendência naturalmente 
pertencerá à linhagem de Deus. A Bênção Sagrada é recebida em três estágios: renascimento, 
ressurreição e vida eterna. Uma vez que você recebe a Bênção Sagrada dos Verdadeiros Pais, 
então poderá dar nascimento para descendentes puros e sem pecado, e edificar uma família ideal. 
 
A melhor maneira para receber a Bênção Sagrada é através do matrimônio trans-cultural. Isto 
contribui para a enorme tarefa de transcender as barreiras de raça, cultura, nacionalidade, etnia e 
religião, e criar uma única família da raça humana. Aos olhos de Deus, a cor da pele não faz 
nenhuma diferença. Deus não reconhece fronteiras nacionais. Deus não se coloca atrás das 
barreiras de religião e cultura. Elas não são nada mais do que truques do diabo. O diabo tem 
utilizado estas barreiras para reger sobre a humanidade como um falso pai por dezenas de 
milhares de anos. 
 
Imaginem duas famílias que amaldiçoaram uma a outra por toda a sua vida, pessoas que nunca 
sonharam viver juntas. O que aconteceria se estas famílias fossem reunidas através de uma 
Bênção de Matrimônio Sagrado trans-cultural? Se um filho de uma família e uma filha da outra 
família se tornam esposo e esposa, amando um ao outro e edificando um lar feliz, os pais destas 
duas famílias amaldiçoariam seus próprios filhos? Se esse filho ama esta linda filha de um 
odiado inimigo, e ela, a nora, tivesse dado nascimento a netos do Céu tão puros e claros como 
cristal, os avôs sorririam com satisfação. Com o tempo, as duas linhagens que estavam 
mergulhadas em inimizade seriam transformadas. 
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Que outro método além do casamento trans-cultural capacitaria Brancos e Negros, Judeus e 
Muçulmanos, Orientais e Ocidentais, e povos de todas as raças a viverem como uma única 
família humana? A família ideal é o modelo para se viver juntos em paz. A família ideal é o 
ninho onde vivemos e aprendemos a nos tornar uma unidade. Nela temos a base de amor e 
respeito entre pais e filhos, compartilhamos confiança e amor entre esposo e esposa, e apoio 
mútuo entre irmãos. Por esta razão fundamental, vocês devem receber a Bênção Sagrada do 
Matrimônio dos Verdadeiros Pais e estabelecer a tradição do Céu de famílias ideais, mesmo se 
isto significar até mesmo arriscar sua vida. 
 
Uma Vida de Amor Verdadeiro 

 
Permitam-me repetir: Para nos assemelharmos a Deus, o Ser original de amor verdadeiro, 
devemos nos tornar os soberanos do amor verdadeiro. Devemos encarnar amor verdadeiro e 
praticá-lo a fim de desenvolver nosso caráter. Esta é a forma que cada um de nós pode se tornar 
verdadeiros pais. O que é uma vida de amor verdadeiro? Amor verdadeiro é o espírito do serviço 
público. Ele traz a paz que está na raiz da felicidade. Amor egoísta é uma máscara do desejo de 
ter um parceiro para seu próprio benefício; amor verdadeiro é livre dessa corrupção. Ao invés, 
sua essência é dar, viver para o benefício dos outros e para o benefício do todo. Amor verdadeiro 
dá, esquece que deu, e continua a dar sem cessar. Amor verdadeiro dá alegremente.  
 
Encontramos este amor no coração jovial e alegre de uma mãe que embala seu bebê em seus 
braços e o alimenta em seu peito. Amor verdadeiro é amor sacrifical, como um filho devotado 
que obtém sua maior satisfação ao ajudar seus pais. Deus criou o universo a partir desse amor—
absoluto, único, imutável e eterno—investindo tudo sem qualquer expectativa ou condição de 
receber algo em troca. 
 
Amor verdadeiro é a fonte do universo. Uma vez que o possuímos, o amor verdadeiro nos 
transforma em centros e soberanos do universo. Amor verdadeiro é a essência de Deus e a 
manifestação de Sua vontade e poder. Quando estamos ligados no amor verdadeiro, podemos 
estar juntos para sempre, continuamente aumentando a alegria da companhia um do outro. A 
atração do amor verdadeiro traz todas as coisas no universo aos nossos pés; até mesmo Deus virá 
e habitará conosco. Nada pode se comparar ao valor do amor verdadeiro. Ele tem o poder para 
dissolver as barreiras que as pessoas decaídas criaram, incluindo as barreiras nacionais e as 
barreiras de raça e até mesmo de religião. 
 
Os principais atributos do amor verdadeiro são que ele é absoluto, único, imutável e eterno, para 
que qualquer pessoa que pratique o amor verdadeiro de Deus possa viver com Deus, 
compartilhar Sua felicidade, e desfrutar o direito de participar como um igual em Sua obra. 
Portanto, uma vida vivida pelo benefício dos outros, uma vida de amor verdadeiro, é o pré-
requisito absoluto para se entrar no Reino do Céu. 
 
Respeitados líderes, vocês estão agora vivendo na era quando todos os matrimônios podem 
receber a Bênção de Deus. A promessa de Deus está chegando à fruição. O Reino do Céu na 
terra, o ideal de criação de Deus, está sendo estabelecido diante de seus olhos. 
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Eu tenho dedicado minha vida de mais de oitenta anos somente pelo Céu. Este tem sido um 
caminho solitário, manchado com sangue, suor e lágrimas. Contudo, agora ele está produzindo o 
fruto vitorioso pelo benefício dos seis bilhões de pessoas do mundo. A partir do mundo 
espiritual, os fundadores das religiões mundiais, dezenas de milhares de santos e seus próprios 
bons antepassados estão observando todos os seus movimentos. Eles os punirão, se vocês se 
desviarem do caminho celeste. 
 
Em mais de 180 países, Embaixadores para a Paz que herdaram a vontade e a tradição do Céu 
estão fazendo sérios esforços, dia e noite, para proclamar os valores do amor verdadeiro e da 
família verdadeira. Eles estão se movendo em frente com plena força para estabelecer o reino do 
mundo ideal pacífico nesta terra. 
 
No Oriente Médio, um dos barris de pólvora do mundo, Judeus, Cristãos e Muçulmanos 
encontraram em minha filosofia de paz os recursos para se engajarem em uma nova dimensão de 
diálogo. Em décadas passadas meu Pensamento da Unificação desempenhou um papel decisivo 
no fim da Guerra Fria. Agora estou conduzindo de forma bem sucedida por trás das cenas os 
esforços para trazer a reunificação de minha pátria da Coreia. 
 
Mas eu ainda não estou satisfeito, porque comecei a obra da minha vida sob o comando do Céu. 
Eu vim como os Verdadeiros Pais da humanidade com a unção de Deus, e estou determinado a 
manter minha promessa a Ele. Eu estou determinado a obliterar todas as divisões nacionais e 
barreiras que envenenaram esta terra, e estabelecer o reino do mundo ideal pacífico, onde todas 
as pessoas e todos os lugares podem viver de mãos dadas. 
 

Embaixadores para a Paz são Emissários Secretos do Céu 
 
Respeitados Embaixadores para a Paz, eu acredito que vocês tenham aprendido muitas coisas 
através desta mensagem de Deus. Vocês representam o Céu, e enquanto a humanidade vagar sem 
rumo, ela precisará de sua ajuda. Por favor, tomem esta oportunidade para fazer uma nova 
determinação de serem emissários do Céu, preparados para exaltar o comando do Céu. Com isto 
em mente, eu gostaria de resumir a mensagem de hoje para que todos possamos assumir a missão 
do Céu e gravar isto profundamente em nossos corações. O que eu disse que perdemos pela 
Queda de Adão e Eva, que foram criados como filhos de Deus? Primeiramente, perdemos a 
linhagem dada a nós por Deus. Linhagem é o mais especial entre todos os presentes que os pais 
podem legar para seus filhos. Através da Queda, Adão e Eva herdaram a linhagem falsa de 
Satanás e desceram para a posição de seus filhos. Devemos entender com certeza que todos os 
seres humanos hoje, sem exceção, são descendentes da Queda e herdaram a linhagem de Satanás. 
 
Quando Deus criou Adão e Eva, Ele investiu todo o Seu ser, 100 por cento. Ele os criou baseado 
no padrão de amor absoluto, fé absoluta e obediência absoluta. Deus concedeu a eles Sua 
linhagem como a semente para o amor e a vida deles. Da mesma forma, deste momento em 
diante, Deus está recriando vocês como novas pessoas. O caminho está amplamente aberto para 
vocês mudarem sua linhagem através da Cerimônia do Vinho Sagrado que os Verdadeiros Pais 
instituíram. A Bênção é sua, seja como casais recém-casados ou como casais previamente 
casados, para que vocês possam estabelecer famílias verdadeiras. 
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Segundo, a Queda causou a perda da realidade de amor entre irmãos, quando na família de Adão 
o irmão mais velho Caim matou seu irmão mais jovem Abel. A estrutura familiar original de 
Deus estava cheia de bênçãos, incluindo amor e harmonia entre irmãos. A Queda degradou o 
relacionamento de irmãos a uma rivalidade cheia de inveja e ressentimento. 
 
Para resolver este problema na linhagem, eu estou conduzindo a humanidade em âmbito mundial 
para se juntarem aos matrimônios trans-culturais. Estes matrimônios restauram a estrutura 
familiar original, quando aqueles que são “Abel,” relativamente mais próximos ao lado do Céu, 
se colocam no papel de sujeito e na posição do irmão mais velho.  
 
Senhoras e senhores, porque passei minha vida descobrindo e revelando estes segredos de 
Satanás, era inevitável que eu enfrentasse perseguição. Às vezes o sofrimento foi tão intenso que 
estão além das palavras. Entretanto, agora sou vitorioso sobre todos os obstáculos. Portanto, eu 
posso declarar a era após a vinda do céu, a era quando o poder do Céu se manifesta. 
 
Nesta base, estou construindo uma realidade Abel em escopo mundial que reúne religiões e 
nações representando 78 por cento da atual população mundial. Para criar um correspondente da 
realidade Caim em âmbito mundial, estou juntando todos aqueles que nasceram com a marca de 
nascimento Mongol, o que inclui cerca de 74 por cento da população do mundo. 
 
Agora estas duas, a realidade Abel em âmbito mundial e a realidade Caim em âmbito mundial, 
devem se tornar uma unidade e se unirem com a Federação para a Paz Mundial, a qual foi 
iniciada como a soberania Abel. Para estabelecermos o reino do mundo ideal pacífico, devemos 
transcender a filiação religiosa e de nacionalidade, e remover todas as barreiras nacionais e 
outras barreiras. Eu gostaria de reiterar que esta é a única maneira que a humanidade será capaz 
de alcançar o ideal original de criação. É nosso destino cumprir esta responsabilidade. Ao fazer 
isso, estabeleceremos o direito original de soberania perdido pela Queda de Adão e Eva. 
 
Enquanto vocês formam esta nova realidade Abel, por favor, lembrem que estão agora 
encarregados de digerir a realidade Caim por todo céu e terra. Ao fazer isso, vocês criarão as 
condições para estabelecer o novo céu e terra, o Reino de Deus na terra e no céu, com a completa 
autoridade de Deus. 
 
Um Projeto pela Paz 

 
Líderes de todo o mundo, estamos hoje marcando a preciosa conclusão da história da 
providência de Deus. Nesta ocasião, permitam-me tomar esta oportunidade para repetir a 
proposta que tenho feito por um projeto verdadeiramente providencial e revolucionário. Este 
projeto é para o benefício do estabelecimento do reino de paz que é o propósito da culminação da 
providência por Deus e a humanidade, e também para o propósito de estabelecer a pátria e terra 
natal original de Deus. A partir do ponto de vista histórico, as divisões de nosso mundo em Leste 
e Oeste, Norte e Sul foram criadas por Satanás. Estou propondo que construamos uma passagem 
para o trânsito através do Estreito de Bering que separa a América do Norte e as massas de terra 
da Rússia. 
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Esta passagem, que eu chamo de “Ponte-Túnel Rei da Paz Mundial,” ligará um sistema 
internacional de rodovias que permitirá que as pessoas viajem por terra desde o Cabo da Boa 
Esperança na África até Santiago no Chile, e desde Londres até Nova York, através do Estreito 
de Bering, conectando o mundo como uma única comunidade. 
 
Deus está nos advertindo que Ele não tolerará mais a separação e a divisão. A realização deste 
projeto ligará o mundo como uma única aldeia. Isto derrubará as muralhas criadas pelo homem 
da raça, cultura, religião e país, e estabelecerá o reino do mundo ideal pacífico que tem sido o 
desejo acalentado de Deus. 
 
Os Estados Unidos e a Rússia podem se tornar uma unidade. A união Européia, China, Índia, 
Japão, Brasil e todas as nações, e também as religiões do mundo, podem combinar suas energias 
para criar o sucesso deste projeto. O sucesso deste projeto será decisivo no estabelecimento do 
reino do mundo ideal pacífico, onde as pessoas não farão mais guerras umas com as outras. 
 
Senhoras e senhores, alguns podem duvidar que esse projeto pode ser concluído. Mas onde há 
uma vontade, há sempre um caminho—especialmente se esta é a vontade de Deus. 
 
A ciência e tecnologia do século XXI tornam possível construir um túnel sob o Estreito de 
Bering. Os custos da construção também não são um problema. Pensem sobre quanto dinheiro o 
mundo está desperdiçando em guerras. A humanidade precisa compreender que estamos 
cometendo pecados temerosos na presença da história e de nossos descendentes. 
 
Vamos tomar um exemplo. Quanto dinheiro os Estados Unidos gastaram na guerra no Iraque 
durante os últimos três anos? Isto se aproxima de 200 bilhões de dólares. Esse orçamento seria 
mais do que suficiente para concluir o projeto do Estreito de Bering. 
 
Nesta era, a guerra é a mais primitiva e destrutiva forma de resolver conflito, e nunca conduzirá à 
paz definitiva. Agora é o tempo, como ensinou o profeta Isaías, de convertermos nossas espadas 
em enxadões e as lanças em foices. A humanidade deve terminar o perverso ciclo de guerra, que 
somente sacrifica as vidas de nossos filhos e desperdiça enormes somas de dinheiro. O tempo 
chegou para os países do mundo reunirem seus recursos e avançarem na direção do reino do 
mundo ideal pacífico desejado por Deus, o Mestre deste grande universo. 
 
Senhoras e senhores, a humanidade está seguindo em um beco sem saída. A única forma para 
sobreviver é praticar meu ensinamento: a filosofia da paz de amor verdadeiro, vida verdadeira e 
linhagem verdadeira. Agora que entramos na era após a vinda do céu, seus bons antepassados 
estão ativos e as hostes celestes estão descendo sobre a terra. Em breve os países e os povos que 
parecem fortes e poderosos mudarão o curso e seguirão nesta direção. 
 

Nossa Missão 
 
Eu deixo a vocês uma escolha. Não pode haver nenhuma perfeição na ignorância. A mensagem 
do Céu que transmito a vocês hoje é tanto uma bênção como uma advertência para esta geração. 
Eu assumirei a condução no estabelecimento de famílias verdadeiras, sociedades verdadeiras, 
nações verdadeiras e o verdadeiro reino do mundo ideal pacífico.  
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Vocês se juntarão a mim enquanto me levanto e obtenho força de acordo com a fortuna celeste? 
Ou vocês permanecerão cativos atrás das mesmas velhas muralhas, todas elas obras das mãos de 
Satanás—as muralhas de sua religião, as muralhas de sua cultura, as muralhas de sua 
nacionalidade e as muralhas de sua raça, e desperdiçarão o restante de seu tempo na terra em 
agonia e pesar? O Céu está chamando vocês para serem os líderes sábios que endireitarão este 
mundo do mal e estabelecerão um novo céu e uma nova terra, uma nova cultura e um reino ideal. 
 
A Federação para a Paz Universal, que nasceu através de esforços combinados daqueles aqui, 
representa a vitória de Deus, o fruto do sangue, suor e lágrimas dos Verdadeiros Pais, e a 
esperança acalentada de todas as pessoas. Ela cumprirá o papel de uma contraparte “tipo-Abel” 
para a existente Organização das Nações Unidas “tipo-Caim,” representando uma nova soberania 
da paz universal, a qual eu chamo de Cheon Il Guk. Por favor, tenham em mente que vocês 
receberam a missão celeste de construir a pátria substancial de Deus, o mundo ideal visualizado 
por Deus no momento da Criação. 
 
Pensem sobre o trabalho de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas. Às vezes ela 
retirou suas forças antes que a missão estivesse concluída. A Guerra da Coreia foi um exemplo. 
Por esta razão, no dia 20 de outubro na Ucrânia, durante a turnê mundial de 120 nações 
inaugurando a Federação para a Paz Universal, eu declarei diante do mundo o estabelecimento 
da “força policial do reino de paz” e  do “exército do reino da paz” para o bem-estar e o futuro da 
humanidade. 
 
Estas duas organizações preservarão a ordem e a paz no novo mundo. A humanidade ainda está 
enredada nas armadilhas da divisão e do auto-interesse, que são resquícios da era antes da vinda 
do céu. Estas duas organizações serão a vanguarda para educar a humanidade no amor 
verdadeiro na era após a vinda do céu. O propósito desta educação será criar o indivíduo 
verdadeiro, a família verdadeira, a nação verdadeira, o mundo verdadeiro e o universo 
verdadeiro.  
 
Eu espero que vocês coloquem a nova “armadura do amor verdadeiro” nesta nova era e sejam 
sábios e bravos ativistas no exército do reino da paz universal, para o benefício do futuro da 
humanidade.  
 
Por favor, gravem esta advertência do Céu no fundo de seus corações. Lembrem que a única 
maneira para a linhagem do Céu e o estabelecimento da realidade de liberação e completa 
liberdade é através da Bênção Sagrada do Matrimônio instituída pelos Verdadeiros Pais. Além 
disso, a Bênção Sagrada do Matrimônio fornece os meios para estabelecer a família ideal de 
Deus e o reino do mundo ideal pacífico. 
 
Peço a vocês para que dediquem seus melhores esforços, como os Verdadeiros Pais tem feito, 
para o desenvolvimento e sucesso da Federação para a Paz Universal, e no sentido de criar a 
família ideal de Deus, a nação ideal e o reino de paz. Por favor, tornem-se príncipes e princesas 
que podem atender e viver junto com Deus, o eterno Rei da Paz e Verdadeiro Pai da 
humanidade. Vamos cumprir o dever familiar de filhos e filhas devotados, patriotas, santos, e 
membros da família de Deus, e criar o eterno reino do mundo ideal pacífico. 
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Que as bênçãos de Deus estejam com vocês, suas famílias e suas nações. Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 

 


