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O PRINCÍPIO DOS TRÊS GRANDES PARCEIROS SUJEITOS A 
PARTIR DO PONTO DE VISTA DA PROVIDÊNCIA DE DEUS 

 
Mensagem da Paz nº 15 

 
Este é o discurso do fundador na Grande Cerimônia de Abertura WCSF (Festival Mundial de 

Cultura e Esportes) 2007, que ocorreu no Ginásio Yu Gwan Soon em Cheonan, Coreia, no dia 4 

de julho de 2007. 

 
Distintos convidados do país e do exterior, atletas participantes no torneio de esportes inter-
religiosos: 
 
Eu agradeço a vocês do fundo do meu coração por tomarem parte no Festival Mundial de Cultura 
e Esportes, que está crescendo em estatura como um genuíno festival pela paz para toda a 
humanidade. 
 
Este ano estamos celebrando o décimo segundo WCSF, sob o tema “O Advento da Era que 
Inicia uma Nova Civilização Universal de Paz.” O festival apresenta um modelo de harmonia e 
paz para reunir os seis e meio bilhões de pessoas do mundo como uma única família sob Deus. 
 
A Humanidade nos Últimos Dias 
 
Senhoras e senhores, por favor, olhem para o mundo atual. Podemos encontrar alguém entre os 
atuais líderes do mundo que esteja genuinamente preocupado com o futuro da humanidade e que 
esteja fazendo os sacrifícios necessários para trazer harmonia e paz para a humanidade em um 
nível inter-religioso e internacional?  
 
Os seres humanos são como crianças que perderam seus pais, como jovens mal orientados que 
não reconhecem seu mestre, como ovelhas que perderam seu pastor. Os seres humanos se 
tornaram cegos espiritualmente, incapazes até mesmo de ver um centímetro adiante deles. 
 
Existem agora cerca de duzentas nações no mundo. Contudo, não há muitas destas nações que 
estão envolvidas em conflitos ferozes, diretamente ou indiretamente? Todas elas não estão 
empenhadas em perseguir seus próprios interesses? Mesmo a Organização das Nações Unidas, 
fundada com o nobre ideal de proteger o bem-estar e a paz da humanidade, alcançou seus limites. 
Olhando atônita sem uma solução para as crises globais da guerra, fome e doença, a ONU não se 
tornou uma organização que existe mais em nome do que em substância? 
 
Pensando em nós mesmos como “senhores da criação,” nós seres humanos forjamos nossa 
própria história. Embora a humanidade tem visto massacres terríveis, e sofrido desastres naturais, 
a raça humana sobreviveu e continua a se multiplicar até este dia, buscando um mundo brilhante 
e feliz—embora apenas com um vago conceito do que isso possa ser. Porque é que a raça 
humana ainda é incapaz de fugir da lama do pecado e da doença? 
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O Princípio dos Três Grandes Parceiros Sujeitos 
 
Senhoras e senhores, na ocasião da cerimônia de abertura do Palácio da Paz e coroação do Rei e 
Rainha da Paz em 13 de junho de 2006, eu proclamei as tarefas e missão básicas—baseado na 
forma celeste—que todos os cidadãos do Reino de Deus, o Cheon Il Guk, devem compreender e 
cumprir. Eu fiz isso a fim de cumprir o chamado de Deus para que eu traga a humanidade para 
viver como uma única família global em um reino sagrado de paz sob Deus, superando a trágica 
realidade que a humanidade está enfrentando. Hoje, eu gostaria de falar a vocês sobre o tema “O 
Princípio dos Três Grandes Parceiros Sujeitos a partir do Ponto de Vista da Providência de 
Deus.” Esta mensagem é uma bênção do Céu que serve como um importante ensinamento na 
orientação do futuro da humanidade. Por favor, abra seu coração e ouça estas palavras para que 
você esteja pronto para sua vida eterna. 
 
Senhoras e senhores, é importante saber que Deus dotou os seres humanos com o Princípio dos 
Três Grandes Parceiros Sujeitos na Criação. 
 
O primeiro grande parceiro sujeito que você está destinado a se tornar é um verdadeiro pai. Deus 
nos criou como Seus filhos. Deveríamos nos tornar verdadeiros filhos aperfeiçoando nosso 
caráter individual após seguir através de um período autônomo de crescimento espiritual baseado 
nos princípios que Deus estabeleceu. Então deveríamos nos tornar verdadeiros casais, ter nossos 
próprios filhos e atingir a posição de verdadeiros pais. Desta forma, deveríamos nos aperfeiçoar 
praticando e encarnando o amor verdadeiro que Deus nos concedeu quando Ele nos criou.  
 
Entretanto, na realidade os valores morais em nosso mundo atual estão deteriorando 
rapidamente. As leis morais que governam o relacionamento entre pais e filhos têm sido 
rejeitadas. Fidelidade entre casais está sendo descartada como uma idéia antiquada de gerações 
anteriores, e o amor fraternal entre irmãos se tornou raro e foi enterrado no pântano do 
individualismo autocentrado. Por estas razões, a coisa mais importante a fazer é estabelecer 
famílias verdadeiras baseadas no amor verdadeiro. Isto significa que devemos edificar famílias 
nas quais três gerações vivam juntas em amor verdadeiro com verdadeiros pais no centro.  
 
O segundo grande parceiro sujeito que você deve se tornar é um verdadeiro mestre. Embora o 
mundo esteja cheio de más influências, de uma forma ou de outra, uma pessoa entra em 
relacionamentos na vida onde ela está em uma posição de ensinar ou em uma posição de 
aprender. Nossos primeiros mestres são nossos pais.  
 
Eles devem ser nossos primeiros e maiores mestres. Como verdadeiros mestres, a 
responsabilidade primária dos pais é educar filhos verdadeiros. 
 
Filhos que são educados por verdadeiros pais através de uma verdadeira e boa educação familiar 
facilmente progridem em sua educação escolar. Este é o próximo estágio. A escola fornece uma 
educação institucionalizada, mas mesmo dentro desse contexto, os mestres têm a 
responsabilidade—com o coração de verdadeiros pais—de orientá-los e educá-los para se 
tornarem verdadeiros filhos. Com isto eu quero dizer que a educação horizontal acadêmica deve 
ser conduzida no fundamento da educação vertical do caráter. Portanto, um mestre deve 
primeiramente possuir o coração de um verdadeiro pai. 
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O terceiro parceiro sujeito que você deve se tornar é um verdadeiro soberano. Deus criou o 
universo e é o verdadeiro soberano e senhor de toda a criação. A criação de Deus é o fruto de 
Seu completo investimento, conduzido baseado em fé absoluta, amor absoluto e obediência 
absoluta.  
 
A partir deste exemplo, podemos obter a sabedoria que nos capacita a nos tornarmos um 
verdadeiro soberano. O segredo é investir amor verdadeiro na base desse padrão absoluto. O pré-
requisito para se tornar um verdadeiro soberano é possuir o coração de um verdadeiro pai. 
 
O relacionamento orgânico dentro do Princípio dos Três Grandes Parceiros Sujeitos 
 
O Princípio dos Três Grandes Parceiros Sujeitos expressa um relacionamento orgânico que é 
mútuo, absoluto e indivisível. Isto é porque um verdadeiro pai, verdadeiro mestre ou verdadeiro 
soberano pode se colocar na posição de um parceiro sujeito ou de um parceiro objeto em relação 
aos outros dois. Em outras palavras, uma vez que você atinge a posição de um verdadeiro pai, as 
posições de um verdadeiro mestre e verdadeiro soberano emergem. Uma vez que você alcança a 
posição de um verdadeiro mestre, as posições de verdadeiro pai e verdadeiro soberano estão 
incluídas. Quando você atinge a posição de um verdadeiro soberano, imediatamente você se 
tornará um verdadeiro pai e verdadeiro mestre também. 
 
Desde o início, os seres humanos nasceram para herdar e encarnar completamente o Princípio de 
Deus dos Três Grandes Parceiros Sujeitos. Para se tornar uma pessoa de caráter, aperfeiçoando o 
Princípio dos Três Grandes Parceiros Sujeitos, devemos nos tornar como o próprio Deus. 
Devemos ter um coração que é como o de Deus e amar as outras pessoas e toda a criação na base 
de Seu padrão absoluto, tal como Ele faz. Em outras palavras, devemos atingir um estado de 
unidade amorosa com Deus, para que possamos amar a criação. Nesse ponto, o verdadeiro pai, o 
verdadeiro mestre e o verdadeiro soberano convergem. 
 
O mundo funciona através da harmonia de vários sistemas e relacionamentos. Neste mundo 
complexo e variado, o princípio de se tornar um verdadeiro soberano naturalmente se aplica aos 
relacionamentos entre as pessoas; mas ele também se aplica ao relacionamento entre os seres 
humanos e a criação. A questão é que tipo de pessoa pode ser chamada de verdadeiro soberano. 
Alguém que vive pelos outros, cuidando e se sacrificando para servir os outros—em outras 
palavras, uma pessoa que pratica amor verdadeiro na vida cotidiana—pode ser chamada de 
verdadeiro soberano. Somente alguém que cuida de todas as coisas na criação com amor 
verdadeiro, protegendo-as e nutrindo-as, pode se tornar um verdadeiro soberano de toda a 
criação. 
 
À luz disto, não é sua posição ou status que torna você um verdadeiro soberano. Isto é 
determinado por seu caráter e capacidade para amar. O presidente de uma empresa que ama e 
cuida de todos os seus empregados com um coração paternal é o verdadeiro soberano dessa 
empresa.  
 
Somente o presidente da nação que ama seus cidadãos como um pai que cuidadosamente cria 
seus filhos, e que compartilha as tristezas e alegrias da vida com eles, pode se tornar o verdadeiro 
soberano dessa nação. 
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Nossa consciência como um verdadeiro pai, verdadeiro mestre e verdadeiro soberano 
 
Senhoras e senhores, a criação de Deus é verdadeiramente misteriosa e profunda. Deus nos criou 
como Seus filhos e como os senhores da criação. Para este fim, Ele concedeu a cada um de nós o 
maior e mais elevado dom—uma consciência. Este dom especial de uma consciência é 
concedido a nós como uma bússola para nos orientar através da vida neste mundo terreno. 
Podemos dizer que nosso período de vida pode ser de cem anos. Independentemente de quem 
somos, desde o momento de nosso nascimento até o momento que morremos, não podemos fugir 
da influência de nossa consciência. 
 
A função mais elevada da consciência é seu papel como nosso verdadeiro pai, verdadeiro mestre 
e verdadeiro soberano. Em outras palavras, nossa consciência age como um verdadeiro pai, 
verdadeiro mestre e verdadeiro soberano no lugar de Deus, orientando nossas vidas e nos 
educando desde o momento que nascemos. Nossa consciência funciona como um guia, vigiando 
cada uma de nossas ações e cada um de nossos movimentos. Ela está ciente sobre cada uma de 
nossas palavras, pensamentos e ações mesmo antes de nossos pais, nossos mestres ou mesmo 
Deus. Deus infundiu na consciência a função fundamental de orientar e supervisionar nossas 
vidas. 
 
Contudo, a consciência, que deve ser clara como cristal, tem sido obscurecida devido a Queda e 
agora é incapaz de manifestar plenamente sua função original em meio a toda forma de pecado e 
doença espiritual. Esse é o motivo pelo qual vocês devem se tornar pessoas que podem ouvir a 
voz de sua consciência, e gritar para serem liberados algum dia mais cedo e receber a liberdade 
mais interna deste mundo mal que está sob o domínio de Satanás. 
 
Entretanto, não há nenhuma forma para as pessoas decaídas restaurarem a função original da 
consciência através de seu próprio poder. Isto é porque elas não estabeleceram um 
relacionamento vertical direto com Deus. Os seis e meio bilhões de pessoas do mundo atual estão 
todas traçando apenas uma tangente, onde cada uma está vivendo sob uma ilusão de ser genuína 
e a melhor em sua área. Entretanto, ninguém será capaz de encontrar o caminho para a salvação 
até que alguém alcance o padrão absoluto de um relacionamento direto em um ângulo de noventa 
graus com Deus. 
 
Amados líderes de todas as partes do mundo, existe uma única pessoa, a primeira e 
provavelmente a última a ocupar essa posição na história, que ostenta as chaves para livrar a 
humanidade da escravidão de Satanás e para conduzi-la para o céu. Essa pessoa é essa que se 
coloca diante de vocês hoje.  
 
Eu nunca desejei nem procurei esta posição, mas fui ungido por Deus e colocado na posição do 
Salvador, Messias, o retorno do Senhor e os Verdadeiros Pais da humanidade. Esta é uma 
posição que está absolutamente livre da influência da realidade de Satanás. É verdade que eu, o 
Reverendo Moon, que tem sido encarregado por Deus com a prática e demonstração em primeira 
mão, de uma vida baseada na verdade e na submissão à consciência. O caminho de um 
verdadeiro pai, verdadeiro mestre e verdadeiro soberano que estou trilhando permitirá que as 
pessoas do mundo, que estão seguindo seis e meio bilhões de caminhos separados, sejam 
reconectadas a Deus em um ângulo de noventa graus. 
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Os absolutos bons espíritos no mundo espiritual, que contam com mais de 300 bilhões, estão 
testificando em uníssono sobre este fato. Os fundadores das grandes religiões, principalmente 
Jesus, como também grandes filósofos e pensadores, e mesmo alguns líderes comunistas, estão 
derramando lágrimas de gratidão por esta verdade surpreendente. 
 
O valor da bênção do matrimônio intercultural 
 
Senhoras e senhores, até mesmo as pessoas no mundo espiritual não têm outra forma de serem 
salvas sem receberem a graça da Bênção dos Verdadeiros Pais. 
 
O tempo chegou para a humanidade cumprir o decreto celeste de criar uma única família sob 
Deus através da Bênção internacional e intercultural. Como os Verdadeiros Pais, meus 
ensinamentos são para vocês receberem agora. Que forma há para criarmos o Reino do Céu na 
terra e no céu além de nos tornarmos uma única família sob Deus? Que outra forma existe para 
criarmos o mundo ideal que Deus vislumbrava no tempo da Criação, o mundo no qual todas as 
pessoas estão unidas além das barreiras de raça, cultura, religião e nação, e onde não exista 
guerra e conflito? 
 
Sem seu conhecimento sobre isto, os Verdadeiros Pais proclamaram a abertura da era após a 
vinda do céu, a qual permitirá que a humanidade seja liberada. Até mesmo Deus será liberado e 
Seu coração estará completamente livre. Os Verdadeiros Pais estão agora trazendo esta verdade 
revolucionária que todos devemos nos tornar verdadeiros pais, verdadeiros mestres e verdadeiros 
soberanos por todos os cantos do mundo. 
 
Senhoras e senhores, o espírito fundamental do Festival Mundial de Cultura e Esportes de 2007 é 
para cumprirmos a tarefa sagrada de trazer todas as pessoas unidas como uma única família. Por 
favor, lembrem que nós, como pessoas de religião, cultura e capacidades atléticas, temos a 
missão de estarmos juntos como uma unidade e trazer a era de início de uma nova civilização 
universal de paz à fruição. Especificamente, as pessoas religiosas devem se tornar os líderes 
desta revolução sagrada de amor verdadeiro. Eu já completei todas as preparações necessárias 
para isto. 
 
Com uma visão para edificar o Reino do Céu ideal que é o desejo de Deus, eu estou proclamando 
o maior projeto do mundo, que é a construção de um túnel sob o Estreito de Bering. Isto será 
parte da criação da Rodovia Internacional da Paz que conectará todos os oceanos e continentes, e 
permitirá que as pessoas viajem em grande velocidade ao redor do globo.  
 
A Organização das Nações Unidas, que começou com o nobre ideal de realizar a paz mundial, é 
agora somente uma sombra do que estava destinada a ser. Incapaz de sair desta triste realidade, 
eu estou proclamando a renovação da ONU.  
 
Em apoio a estes esforços, eu fundei a Federação para a Paz Universal (FPU) como a nova 
“ONU da Paz,” ou a “ONU tipo Abel,” com a crença que devemos derramar vinho novo em 
odres novos. A FPU guiará a humanidade na era para o início de uma nova e universal 
civilização de paz. Ela já está atuante em mais de 120 nações. 
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Tudo o que você deve fazer agora é confiar e seguir os Verdadeiros Pais. Com sua consciência 
como sua bússola, alcance a posição de um verdadeiro pai, verdadeiro mestre e verdadeiro 
soberano. Manifeste amor verdadeiro em sua vida cotidiana, assegurando assim sua vida eterna 
no céu. A fortuna celeste seguirá você em seu caminho, e seus bons antepassados que receberam 
a Bênção do Matrimônio o auxiliarão ativamente em suas atividades. Tenha coragem, e se 
esforce para seguir em frente!  
 
Eu oro que todos vocês possam atingir a família verdadeira ideal para que possam dar três gritos 
pelo advento da era do reino de paz sob o sagrado reino de paz, baseado no Princípio dos Três 
Grandes Parceiros Sujeitos. 
 
Muito obrigado. 
 
Tradução: Marcos Alonso 
 www.unificacionista.com 

 


