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A MISSÃO DOS EMBAIXADORES PARA A PAZ NA 
REVOLUCIONÁRIA ERA APÓS A VINDA DO CÉU 

 
Mensagem da Paz nº 11 

 

Este discurso do Rev. Dr. Sun Myung Moon foi proferido na “Reunião Nacional para 

Embaixadores para a Paz e Unidade” no Centro Internacional de Exposições da Coreia no dia 

08 de dezembro de 2006. 

 
Distintos líderes representantes dos Embaixadores para a Paz: 
Vocês vieram para uma reunião verdadeiramente histórica. Com a retumbante proclamação do 
novo milênio ainda ecoando em nossos ouvidos, passamos além do segundo ano desde a 
declaração da realidade do Ssang Hab Shib Seung marcando a revolucionária era após a vinda do 
céu. Esta declaração tem instalado uma renovada promessa de esperança por um novo futuro nos 
corações dos 6,5 bilhões de pessoas do mundo. Estamos experimentando um momento dinâmico 
da construção do Reino de Deus do Cheon Il Guk—quando um dia é como mil anos e mil anos 
são como um dia. 
 
Deus está nos chamando, como líderes representantes dos Embaixadores para a Paz desta nação. 
Vocês são orgulhosos descendentes da longa linhagem do povo coreano, que nasceu com o 
espírito de promover o bem-estar da humanidade. À luz disto, enquanto inauguramos este 
precioso e significante tempo na providência de Deus, eu gostaria de aproveitar esta 
oportunidade para transmitir a vocês uma mensagem especial do Céu referente à direção e 
missão que a humanidade deve assumir a partir deste tempo em diante. O tópico do meu discurso 
hoje é: “A Missão dos Embaixadores para a Paz na Revolucionária Era após a Vinda do Céu.” 
 
Senhoras e senhores, há um sonho comum a todas as pessoas independentemente de sexo, idade, 
tempo ou lugar? Através de todas as eras, as pessoas em todo lugar tem desejado e esperado pela 
realização do ideal de paz mundial. Entretanto, nunca na história foi alcançada uma paz 
duradoura que trouxesse alegria ao Céu. Este fato permanece a base de nossa tristeza e angústia 
histórica.  
 
O que deu errado? O que fez a humanidade descer para a ignorância do ideal que Deus estimava 
para Sua criação? A perfeição não pode ser encontrada na ignorância, mesmo se uma pessoa 
esperar por dezenas de milhares de anos. 
 

O Milagre da Criação de Deus 
 
Senhoras e senhores, a criação de Deus é realmente profunda. Todas as coisas que Ele criou 
servem para preparar um ambiente para a perfeição e felicidade dos seres humanos, a quem Ele 
criou como Seus filhos e parceiros no amor. Considerem uma flor; ela é uma das obras-primas da 
criação de Deus. Escondidas em uma flor—mesmo em uma flor selvagem sem nome que 
floresce em um campo—podemos facilmente descobrir a vontade e propósito de Deus. Ver uma 
flor viva e crescendo até a perfeição é verdadeiramente testemunhar um milagre. 
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Flores exibem belas cores e a harmonia de yin e yang. Mesmo os seres humanos, os senhores da 
criação, não podem replicar plenamente sua beleza. Flores emitem continuamente fragrâncias 
que cativam os corações das abelhas e borboletas atraídas por suas cores exuberantes. Flores 
podem absorver os poderosos e brilhantes raios do sol que os humanos não podem suportar 
olhar. Elas difundem sua luz em raios naturais de harmonia e paz, e os utiliza para criar e 
preservar a vida. 
 
As flores também não negligenciam sua tarefa de fornecer néctar de mel para as abelhas e 
borboletas que voam ativamente de lá para cá ajudando-as a se reproduzirem. 
 
Senhoras e senhores, o milagre da criação de Deus é infinito, transcendendo e desafiando 
qualquer descrição humana. Mesmo uma pintura feita pelo maior artista do mundo não pode se 
comparar com uma aglomeração de flores silvestres. Mesmo ao criar uma simples e 
insignificante flor, Deus, o Criador, abre o caminho para ela realizar harmonia em si mesma, e 
contribuir para a interdependência e prosperidade mútua de toda a criação. Dado que isto é 
assim, quão maior é a estatura dos seres humanos, a quem Deus criou como Seus filhos, Seus 
parceiros eternos de amor, e Seus herdeiros? 
 
O Valor dos Seres Humanos como Encarnações de Verdade Individual 
 
Cada um dos milhões de tipos diferentes de flores em total desabrochar mantêm sua dignidade 
como uma encarnação de verdade individual sob o majestoso Princípio de Criação. Elas criam 
harmonia na Mãe Natureza e respeitam as leis de interdependência e prosperidade mútua. 
 
Da mesma forma, cada um dos seres humanos tem a bênção e a graça do Céu para buscar 
harmonia, paz, liberdade e felicidade, e para encontrar vida eterna. O Céu confiou a cada pessoa 
a vida e as características de um ser individual. Isso é o mesmo que dizer que cada ser humano 
nasce com os direitos e privilégios de uma encarnação de verdade individual. Isto significa que 
cada pessoa, independente de idade, sexo, nível ou posição, está destinada a seguir um curso de 
vida que é unicamente seu, e que reflete sua natureza individual. 
 
Senhoras e senhores, vocês podem encontrar alguma outra pessoa que se assemelha a vocês em 
cem por cento? Pensem sobre isto. Existe mais alguém que tenha as mesmas qualidades 
individuais que vocês têm? Será que as vidas de gêmeos idênticos que nasceram no mesmo dia e 
hora e que morreram na mesma hora, ainda seriam as mesmas? Nenhum homem pode assumir a 
individualidade de outra pessoa, mesmo se um seja o homem mais bonito do mundo e o outro 
seja o homem mais feio do mundo, porque esse homem feio é uma encarnação de verdade 
individual. 
 
Deus, o rei da sabedoria, cria continuamente encarnações de verdade individuais eternas através 
do processo da ação origem-divisão-união, de acordo com o Princípio de Criação de Deus. Nisto 
podemos descobrir o padrão de absoluto valor que torna humano um ser humano. Tal como 
acontece com o relacionamento interdependente e harmonioso entre flores e borboletas, os seres 
humanos foram criados para viverem uns pelos outros e compartilharem amor verdadeiro. Isto 
significa que o padrão humano de valor absoluto é estabelecido somente em uma vida de amor 
verdadeiro, quando o relacionamento entre parceiros sujeito e objeto desabrocham em harmonia. 
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Senhoras e senhores, flores e borboletas formam relacionamentos como parceiros sujeito e 
objeto. Eles dependem uns dos outros e prosperam através de sua ação dar e receber. Da mesma 
forma, o Princípio de Criação define e prevê o curso de relacionamentos entre a humanidade e a 
natureza, entre as pessoas, e entre Deus e os seres humanos. 
 
Assim, a Mãe Natureza é o corpo combinado de todas as encarnações de verdade individuais na 
criação, conectados harmoniosamente. A Mãe Natureza se coloca como um parceiro objeto 
absoluto diante dos seres humanos, seus parceiros sujeito. O papel incumbido a ela é permitir 
que os seres humanos realizem seu verdadeiro valor. 
 
Da mesma forma, as pessoas estabelecem famílias de três gerações e vivem dentro desse modelo 
básico. Nela, as pessoas aprendem e se familiarizam com os relacionamentos verticais e 
horizontais de acima e abaixo, esquerda e direita, e frente e atrás. Isto significa que cada 
indivíduo busca uma vida de harmonia e amor através da ação dar e receber nos relacionamentos 
de parceiros sujeito e objeto. Estes relacionamentos permitem que cada membro da família 
alcance seu valor absoluto como uma encarnação de verdade individual. 
 
E quanto ao relacionamento entre Deus e os seres humanos? Como o Criador, a natureza de Deus 
é absoluta, única, imutável e eterna. Entretanto em um olhar mais atento, descobrimos que Deus 
se coloca na posição de sujeito quando Ele se envolve em relacionamentos recíprocos com Sua 
criação dentro da esfera do Princípio de Criação que Ele estabeleceu. Isso é porque, embora 
pensemos sobre Deus como o ser absoluto, Ele não pode sentir alegria fora de relacionamentos 
de dar e receber com Seus parceiros objeto. 
 
Se Adão e Eva, os primeiros antepassados humanos não tivessem caído, mas ao invés, se 
aperfeiçoado de acordo com o Princípio de Criação como encarnações de verdade individuais, as 
pessoas de hoje estariam manifestando seu valor absoluto. Serviríamos a Deus como nosso 
Senhor com obediência absoluta, e buscaríamos nos relacionar com a criação, o mundo natural, 
como nossos parceiros objeto, desfrutando no reino de paz eterna de Deus. Viveríamos como os 
cidadãos do Reino do Céu eterno, não somente na terra, mas também no mundo espiritual.  
 
Então, como os seres humanos, criados como os filhos do Deus Todo-Poderoso e Onisciente, 
vieram a cair nesse estado de ignorância? Os primeiros antepassados, Adão e Eva, seguiram o 
falso pai, Satanás, ao longo do caminho da Queda. De fato, esta é a primeira tragédia e a mais 
terrível e triste vergonha na história humana. Deus não pode abandonar a humanidade. Em seu 
grande ideal de criação, os seres humanos foram criados como Seus filhos e as contrapartes 
absolutas no amor verdadeiro. Portanto, Deus tem suportado ao longo dos anos da história com 
um coração cheio de amargura, sofrimento e angústia. Deus é o eterno Verdadeiros Pais da 
humanidade, contudo, Ele teve que perseverar através de Seu aprisionamento nas sombras da 
história. Ninguém tinha conhecido esta realidade. 
 

As Limitações da Busca da Paz Baseada Somente no Esforço Humano 

 
Ainda sim, por toda a história, as pessoas têm investido seus significantes esforços humanos em 
busca da paz. Considerem o confronto entre democracia e comunismo.  
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Cada lado tem se esforçado para alcançar a paz através de seus meios, mas foram incapazes de 
resolver as diferenças centrais entre eles sobre as questões dos direitos humanos, liberdade e 
igualdade. Contudo, a partir do ponto de vista da providência de Deus, comunismo e democracia 
são como filhos que perderam seus pais. Os dois se dividiram nas posições de Caim e Abel 
respectivamente, e se tornaram presos às correntes do conflito fraternal. 
 
Os seres humanos sem exceção são os filhos de Satanás. Toda pessoa nasce herdando a linhagem 
de Satanás. Por favor, reflitam sobre sua própria experiência por um momento. Em cada 
momento e em cada aspecto de sua vida diária, não há bem e mal em guerra dentro de você, cada 
um tentando levar vantagem sobre o outro? Sendo que somos seres humanos imperfeitos, os 
movimentos de paz que temos conduzido por toda a história sempre têm encontrado limitações e 
se deparado com o fracasso. Este é o motivo pelo qual a Organização das Nações Unidas, 
lançada com o esplêndido sonho de realizar a paz mundial, hoje tem que enfrentar suas 
limitações inerentes e confessar que não pode mais dar esperança para a humanidade. Colocado 
de forma simples, a ONU foi lançada durante a era anterior ao tempo no qual o Céu podia estar 
diretamente envolvido com o desdobramento da providência de Deus na história. 
 
Senhoras e senhores, por meio da dedicação do Reverendo Moon no caminho do Céu ao longo 
dos mais de oitenta anos de sua vida, um mundo novo está emergindo. Sobre este fundamento 
vitorioso, a era revolucionária após a vinda do céu foi proclamada. Estamos agora vivendo na era 
da fortuna celeste, uma era na qual todas as pessoas podem ser liberadas e recuperadas da lama 
do pecado. Esta é a era na qual o mundo de liberdade e felicidade, o mundo ideal como 
originalmente vislumbrado no tempo da Criação, pode ser estabelecido. 
 
Há várias razões claras pelas quais o Céu designou a pessoa colocada diante de vocês, o 
Reverendo Moon, como os Verdadeiros Pais da humanidade, e dessa forma abriu uma nova era. 
 
Primeiro, eu fui bem sucedido ao praticar o caminho de viver para o benefício dos outros. Ou 
seja, por toda a minha vida eu pratiquei os valores do amor verdadeiro, emergi triunfante, e 
ofereci esse triunfo para a humanidade. Todas as pessoas nascem para viver para o benefício dos 
outros. Entretanto, por causa da ignorância resultante da Queda, as pessoas praticam exatamente 
o oposto, ou seja, o individualismo egoísta. Eu revelei este segredo do Céu e este conhecimento 
está sendo transmitido para a humanidade pela primeira vez na história. Deus está plenamente 
ciente sobre o caminho que minha vida tem seguido através de altos e baixos. 
 
Segundo, eu tenho dedicado minha vida para superar todos os obstáculos e estabelecer um 
fundamento vitorioso. Através da educação fornecida pela real prática do amor verdadeiro, eu 
tenho cumprido todas as condições necessárias para recuperar e estabelecer o relacionamento pai 
e filho entre Deus e a humanidade. Eu abri o caminho para os seres humanos, que se tornaram os 
filhos do adúltero Satanás, o inimigo do amor, e que têm vivido como escravos do amor falso, da 
vida falsa e da linhagem falsa, para serem renascidos e ressuscitados na verdadeira linhagem de 
Deus, a fonte de amor verdadeiro. Em outras palavras, eu abri amplamente o caminho para as 
pessoas alcançarem plena maturidade espiritual como indivíduos e estabelecerem famílias 
verdadeiras, clãs verdadeiros, povos verdadeiros, nações verdadeiras, e um mundo verdadeiro, 
através da condução de vidas de amor verdadeiro. 
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A Missão dos Embaixadores para a Paz 
 
Senhoras e senhores, enquanto seguimos nosso caminho no mundo, descobrimos que, 
inevitavelmente, muitas conexões e relacionamentos influenciam nossas vidas. A maioria destas 
conexões vêm como resultado das escolhas que fazemos e as circunstâncias na qual nos 
encontramos. Criamos relacionamentos que podem ser mudados ou apagados através de nosso 
próprio esforço sempre que quisermos. 
 
Por outro lado, relacionamentos celestes, os quais Deus nos dotou desde o momento de nosso 
nascimento, repousam fora da realidade da escolha. Estes relacionamentos fundamentais e 
inevitáveis estão baseados nas conexões de sangue. Embora você possa não gostar de seus pais 
ou irmãos, por exemplo, você não pode mudá-los por escolha ou expulsá-los do cargo. Isto é 
porque eles estão conectados a você através de laços de sangue. Uma vez que você nasce na 
família com sobrenome Kim, então deverá viver para sempre como parte da linhagem da família 
Kim. 
 
Qual é a razão pela qual a humanidade ainda tem que fugir da armadilha do pecado? Isto é 
porque as pessoas nascem com a falsa linhagem de Satanás. Contudo, essa herança não é uma 
conexão inata de sangue que o Céu dotou de acordo com a vontade e propósito providencial. Ela 
não está baseada no Princípio. Ao invés, ela é uma conexão que surgiu na violação do Princípio. 
Ela foi ocasionada pelo erro humano. 
 
Embora os seres humanos tenham sido reduzidos à posição de órfãos que perderam seus pais 
através da Queda, o relacionamento fundamental dotado pelo Céu permanece intacto: Deus é 
nosso Pai e nós somos Seus filhos. Como resultado da Queda, os seres humanos se tornaram 
seres ignorantes, como se vivessem em um estado vegetativo, incapazes de reconhecer seus 
próprios Pais, embora Ele esteja exatamente dentro e ao lado deles. 
 
Portanto, todas as pessoas, independentemente de quem elas possam ser, pertencem à linhagem 
decaída. Todas as pessoas sem exceção devem nascer novamente através da mudança de sua 
linhagem. Esta é a única forma que podemos ser restaurados para o relacionamento de sangue 
originalmente pretendido que Deus tinha nos concedido. 
 

O Valor da Bênção do Matrimônio Intercultural 
 
Além disso, a melhor forma para restaurar as pessoas para a posição de filhos de Deus através da 
mudança de sua linhagem é através da Bênção do Matrimônio Intercultural. Este é um 
acontecimento revolucionário, criando a linhagem celeste em um nível totalmente novo, 
transcendendo as muralhas de raça, cultura, nacionalidade e religião.  
 
Este é um ato que corta todas as ligações de inimizade. Este é um rito sagrado da mudança da 
linhagem através da qual todos podem ser recriados através dos Verdadeiros Pais. Eles são o Rei 
e Rainha da Paz, as manifestações de Deus em substância, que o capacita a exercer Sua 
providência no mundo atual. 
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Amados Embaixadores para a Paz, coloquem sua mão em seu peito e ponderem esta questão 
silenciosamente em seu coração: Há alguma outra forma de libertar este mundo das guerras e 
antagonismo que vemos ao nosso redor? Há uma maneira mais certa para criar uma única família 
global, onde não exista nenhum ódio entre os membros da família, do que através de 
matrimônios interculturais entre clãs inimigos ou, indo mais longe, entre nações inimigas? 
 
Senhoras e senhores, cada um de vocês se coloca na posição de líderes representando os 1,2 
milhões de Embaixadores para a Paz ao redor do mundo que estão liderando a era revolucionária 
após a vinda do céu. Vocês são os emissários do Céu que devem cumprir as missões duais da 
“força policial do reino da paz” e “exército do reino da paz,” os quais são responsáveis por 
assegurar a paz e felicidade da humanidade no futuro. Portanto, Buda, Confúcio, Jesus e Maomé, 
como também centenas de gerações de seus antepassados, foram mobilizados para observar cada 
um de seus movimentos.  
 
Sua missão agora e tão simples quanto poderia ser. Em primeiro lugar, vocês devem declarar a 
cada membro de seu clã e para todos os seus conhecidos que o mundo entrou agora na 
revolucionária era após a vinda do céu, a era para o estabelecimento do Reino de Deu, o qual eu 
chamo de Cheon Il Guk. Vocês são responsáveis para educá-los sobre a providência que Deus 
está conduzindo em nível global nesta era, centrando nos Verdadeiros Pais. 
 
Além disso, vocês devem ensiná-los sem falhas que a Bênção do Matrimônio Intercultural é o 
meio definitivo para estabelecer o mundo ideal pacífico aqui na terra, e orientar as pessoas de 
suas famílias e clãs, e o povo coreano, a se juntarem às fileiras sagradas daqueles que recebem a 
Bênção do Matrimônio Intercultural. 
 
Senhoras e senhores, é verdadeiramente lamentável que vocês não podem sentir com seus 
próprios olhos esta preciosa era revolucionária após a vinda do céu. Isto nunca tinha sido visto 
antes e nunca será repetido novamente. A razão para isto é que vocês estão somente contando 
com seus cinco sentidos físicos. Eu espero que vocês possam abrir seus cinco sentidos espirituais 
tão rapidamente quanto possível para que possam perceber claramente como a providência do 
Céu está se desdobrando nesta era. Vocês vivem na era da fortuna celeste, a qual receberam sem 
dar nada de sua parte. Contudo, por favor, tenham em mente que o calendário providencial, o 
qual procede de acordo com um padrão absoluto, não esperará por vocês indefinidamente. 
 
Agora chegou o momento para vocês se unirem como os representantes dos Embaixadores para a 
Paz que preservaram o espírito do povo coreano e o orgulho da raça “que se veste de branco.” 
Não há tempo a perder. O que importa se seu nome é Kim ou Pak? Há qualquer razão para a 
Província Gyeongsang e a Província Jeolla não se unirem harmoniosamente? A União dos 
Residentes Coreanos pró-Seul no Japão (Mindan) e a Associação Geral de Residentes Coreanos 
pró-Pyongyang no Japão (Chochongryon) possuem suas raízes na mesma Península Coreana. E 
quanto à Coreia do Sul e Coreia do Norte? Não somos todos irmãos e irmãs, compartilhando 
uma linhagem comum? Neste tempo, devemos ter em mente que somos os descendentes da “raça 
que se veste de branco,” e do Céu. Fomos criados para estabelecer o ideal sublime de fazer 
avançar o bem-estar da humanidade, e somos os parentes de um povo chamado, escolhido e 
ungido por Deus para estar na vanguarda da construção do reino de paz nesta revolucionária era 
após a vinda do céu. 
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Devemos buscar e estabelecer “o reino de Deus e Sua justiça”; pois este é o destino definitivo 
para viver em uma nação que serve e atende a Deus como seu centro. O que se entende por 
“reino de Deus”? Isto significa o reino do mundo ideal pacífico. Esta é uma nação que se 
assemelha à forma de uma família verdadeira modelo com três gerações vivendo juntas em 
harmonia, confiando, respeitando e apoiando umas as outras, e se tornando uma unidade em 
amor. Em resumo, esta é a nação que a humanidade tem esperado por todas as eras, a Utopia 
onde Deus é o soberano. 
 
Então qual é o significado de “Sua justiça”? Isto significa a forma e a regra celeste. Cada um de 
nós na terra tem sido ordenado a exercer julgamento, com a autoridade do amor verdadeiro, 
sobre este mundo mal que sofre sob regimes conspiradores e traidores. É nossa tarefa estabelecer 
o mundo ideal pacífico de amor verdadeiro, um mundo liberado e livre baseado na justiça e 
verdade. Afinal, a humanidade está destinada a se tornar uma única família.  
 
Os notáveis avanços da ciência moderna estão contribuindo enormemente para tornar este mundo 
uma única aldeia global. Chegou o tempo para estabelecermos o belo reino do mundo ideal 
pacífico, onde Brancos e Negros e Orientais e Ocidentais vivam juntos em harmonia como uma 
única grande família. 
 
O Surgimento da Federação para a Paz Universal 
 
Durante este tempo de transição, a Federação para a Paz Universal e a Federação dos Povos 
Mongóis que eu fundei desempenharão importantes papéis. A Federação para a Paz Universal 
(FPU) se colocará agora na posição Abel em relação à existente Organização das Nações Unidas. 
Ela não será uma arena de competição tal como a que existe entre as nações membros e 
departamentos da ONU. Ao invés, ela conduzirá uma revolução histórica para a paz e bem-estar 
da humanidade em um nível pan-global e universal. Ao contrário da ONU, que se concentra em 
frases de impacto e aparências externas, a FPU trabalhará em um nível mais fundamental e 
substancial para cumprir a missão messiânica que é genuinamente benéfica para a humanidade. 
 
Embaixadores para a Paz que amam a paz! A raça mongol, somando 74 por cento da população 
do mundo, é o maior grupo racial do mundo. Devemos inspirar todos os cinco bilhões deles e 
gerar um clima de amor verdadeiro neste planeta. 
 
Vocês e eu nascemos na península coreana; compartilhamos o mesmo fundamento cultural. 
Vocês são os embaixadores da paz e enviados especiais do Céu que estão transmitindo meus 
ensinamentos e educando os outros para estabelecerem famílias exemplares através do amor 
verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. Vocês que se tornaram Embaixadores para a 
Paz devem agora seguir em frente com a convicção e dignidade de um profeta que vem com a 
verdade do Céu, sem temer o caminho da morte. Saiam como enviados especiais do Céu, e Deus 
certamente garantirá a vocês a vida eterna. 
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A marca de nascimento Mongol, a qual todos temos em comum, não é meramente uma marca 
física da raça mongol. Esta é uma marca dada pelo Céu para as tribos Tong-yi 1 há muito tempo 
atrás para funcionar como um sinal pelo qual os Verdadeiros Pais inspirariam e uniriam toda a 
humanidade com a chegada da era revolucionária após a vinda do céu. Além disso, a raça 
coreana, se colocando no centro dos povos Mongóis, é o povo escolhido que deve se colocar na 
linha de frente dos 6,5 bilhões de pessoas do mundo e cumprir sua missão de transmitir a 
tradição dos Verdadeiros Pais em benefício delas. 
 
Por favor, não esqueçam que o mundo ideal pacífico, o qual Deus vislumbrava no tempo da 
criação, e que Ele desejava quando criou a humanidade, está agora sendo edificado bem diante 
de seus olhos. Se isto não é um milagre, então o que é? Por todo o mundo, os casais que foram 
formados nas Bênçãos de Matrimônio Interculturais estão firmando as raízes do amor verdadeiro 
de Deus. A nova linhagem celeste está dando fruto. Se aproxima o dia quando esta bela terra se 
tornará o Jardim do Éden original, onde desfrutaremos duradoura paz e felicidade. Seguramente 
nossos descendentes, por inúmeras gerações, gritarão “Aleluia para o reino de Deus do Cheon Il 

Guk!” 
 
Que as grandes bênçãos e graça de Deus estejam com vocês, suas famílias, e o povo coreano. 
 
Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 

 

                                                           
1 Um termo muito utilizado na China para se referir a determinados povos do Extremo Oriente da Ásia tais como 
aqueles na península coreana. 
 


