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UMA VISÃO PROVIDENCIAL DA ERA DA ORLA DO PACÍFICO 
À LUZ DA VONTADE DE DEUS: 

OS ESTADOS UNIDOS E A FUTURA DIREÇÃO DA 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E DO MUNDO 

 
Mensagem da Paz nº 16 

 

Discurso dos Verdadeiros Pais no Quadragésimo Dia desde o Acidente de Helicóptero. Uma 

Visão Providencial da Era da Orla do Pacífico à Luz da Vontade de Deus: Os Estados Unidos e 

a Futura Direção da Organização das Nações Unidas e do Mundo. 27 de agosto, Oitavo Ano do 

Cheon Il Guk. Museu Cheon Jeong Gung, República da Coreia. 

 

Distintos convidados de 190 nações do mundo que vieram celebrar este dia significativo e 
providencial: 
 
Eu gostaria de começar oferecendo minha sincera gratidão a Deus que protegeu minha esposa e a 
mim, e todos que estavam nos acompanhando. Eu sinceramente agradeço a todos aqueles que 
oraram e ofereceram devoções por nós.  
 
Hoje eu me sinto verdadeiramente humilde. Por mais de oitenta anos de minha vida, tenho 
seguido solitário através de incontáveis tribulações, inúmeros aprisionamentos e situações de 
vida e morte para o propósito de cumprir a providência de Deus. Embora o restante do mundo 
não saiba, minha vida tem sido uma constante de intensas batalhas com Satanás que eu tenho 
lutado sozinho.  
 
Senhoras e senhores! Deus verdadeiramente conduz Sua providência de formas misteriosas. Na 
época do acidente do helicóptero, o qual ninguém podia ter imaginado, o Céu mobilizou o 
mundo espiritual e fez Satanás não ousar ferir minha esposa e a mim, os Verdadeiros Pais. Até 
mesmo aos olhos de pessoas comuns, este acidente foi extraordinário, um milagre entre todos os 
milagres. Entretanto, isto está sendo registrado como uma maravilha surpreendente, 
incomparável com qualquer outro evento na história.  
 
Eu anunciei publicamente o dia 13 de janeiro de 2013 como sendo o dia quando a restituição da 
Pátria deve ser cumprida, e estou devotando todo o meu ser, dia e noite, para esse propósito. O 
Céu seria capaz de me abandonar? Como representante de Deus na carne, tenho cumprido Sua 
vontade nesta terra. Então, se não for com o Reverendo Moon, com quem Deus será capaz de 
trabalhar para aperfeiçoar Sua providência e retornar a humanidade para o seio de Deus?  
 
Como minha esposa e eu somos capazes de estar aqui diante de vocês hoje novamente, graças à 
enorme bondade de Deus, nossos corações estão cheios de emoção. Fomos chamados por Deus e 
ungidos como os Verdadeiros Pais da humanidade. Os seres humanos são órfãos que, nascidos 
sem pais na linhagem decaída, têm vagado sem rumo por milhares de anos. Nós recebemos o 
grande mandamento do Céu para salvar todas as pessoas e trazê-las de volta para Deus.  
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Com quatro anos para seguirmos, e na etapa final de nossa campanha na direção do ano 2013, eu 
proclamei o Ssang Hab (combinado) dos anos de jubileu, o 7º e 8º ano do Reino de Deus do 
Cheon Il Guk, e dei a ordem para ambos os mundos espiritual e físico avançarem em todas as 
direções.  
 
Foi neste mesmo ponto do tempo que estive envolvido inesperadamente no acidente de 
helicóptero. Contudo, através deste acidente, o Céu mais uma vez revelou para a raça humana 
ignorante e desatenta que Deus está muito vivo e ativo. Juntem-se a mim na condução de uma 
explosiva revolução de amor verdadeiro e de famílias verdadeiras.  
 
Nunca vamos esquecer, nem mesmo por um instante, que estamos posicionados em um ponto de 
extrema urgência no tempo, quando devemos trazer cada pessoa deste mundo para se tornar parte 
de uma família abençoada.  
 

A Era Providencial Centrada nos Representantes Especiais 
 
Senhoras e senhores: 
Neste dia, há uma mensagem do Céu que eu gostaria de transmitir a vocês, que vieram de todas 
as partes do mundo. Esta é uma mensagem que proclamei no seminário realizado tanto no Texas 
como em Washington D.C. de 30 de abril até 2 de maio, que reuniu líderes de nações da América 
do Norte e do Sul. A humanidade está agora entrando em uma nova era—a era do céu que coloca 
o mundo de cabeça para baixo. Este é um tempo quando Deus trabalhará através de 
representantes especiais que, com minha autoridade como rei da paz, estou enviando para todas 
as partes do mundo. Em outras palavras, este é o tempo quando completaremos o Reino de Deus 
do Cheon Il Guk.  
 
Senhoras e senhores, se João Batista tivesse cumprido a responsabilidade que tinha em relação a 
Jesus, Jesus não teria sofrido oposição pelo Judaísmo ou por Israel, e não teria seguido o 
caminho da cruz. Com João Batista ao seu lado, Jesus teria conduzido o povo de Israel a assumir 
toda a autoridade e poder de Roma, a qual tinha sido preparada por Deus por milhares de anos. 
Tendo assegurado esse fundamento, Jesus teria enviado seus representantes reais para todos os 
cantos do mundo pelas estradas que saiam de Roma. Eles teriam sido os representantes e 
embaixadores de Jesus, o rei da paz, e teriam cumprido sua missão como seus representantes 
especiais herdando a vontade do Céu. Assim, eles teriam criado o Cheon Il Guk, o reino de paz 
cobrindo toda a terra sem muralhas ou fronteiras, e que estaria liberada e completamente livre do 
mal.  
 
Entretanto, sabemos muito bem que a humanidade tem sido incapaz de se libertar dos enganos de 
Satanás, e por isso tem trilhado um caminho de “restauração através de indenização” pelos 
últimos dois mil anos. O erro de uma única pessoa, João Batista, que falhou em se unir com 
Jesus, e então morreu uma morte miserável, conduziu a este resultado desastroso.  
 
Mesmo assim, a lei celeste não permite que a providência de Deus seja permanentemente 
interrompida ou abandonada devido ao erro humano. Hoje, esta terra da Coreia foi escolhida por 
Deus para se tornar a pátria na qual Sua providência virá à fruição. Isto é porque esta é a pátria 
dos Verdadeiros Pais que foram enviados com o espírito desta terra em seu nascimento.  
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Eu já indiquei e anunciei conselheiros especiais para as três nações centrais chaves da 
providência. Eu indiquei e enviei o Dr. Chung Hwan Kwak, presidente da FPU, para representar 
a Coreia que se coloca na posição da nação pai na providência; o Rev. Hideo Oyamada, 
presidente da FPU-Japão para o Japão, a nação mãe; e o Sr. Dong Moon Joo, presidente do 
Washington Times, para os Estados Unidos, que se coloca como o filho mais velho providencial.  
 
Eu estou iniciando um movimento de paz para unir as Américas. Eu recomendaria alguém como 
o ex-presidente dos EUA George Bush como um candidato a representante especial para a 
América do Norte e alguém como o ex-presidente Julio Maria Sanguinetti do Uruguai como o 
representante especial para a América do Sul. Para o representante especial para a República da 
Coreia, a pátria providencial, eu escolhi o Dr. Cheol Seung Lee, a quem o povo da Coreia 
respeita como um grande estadista idoso.  
 
Senhoras e senhores, eu estou trabalhando duro para enviar representantes especiais para todas as 
nações do mundo. Eles vivem em uma era na qual os erros tais como aqueles cometidos por João 
Batista nunca serão repetidos. Ao contrário de Jesus, cujo tempo abruptamente chegou a um fim 
através do fato dele seguir o caminho da cruz, eu seguramente completarei a restauração da 
pátria de Deus nesta terra, sendo que recebi o selo do Céu como o rei da paz. Com Deus e o rei 
da paz como o eixo central, eu devo conduzir os representantes especiais enviados por todo o 
mundo e criar o reino ideal original de paz duradoura.  
 
Por favor, unam suas mentes e corpos e gravem em seus corações as partes do segredo celeste 
que Deus está revelando a vocês. Por favor, lembrem que esta mensagem fala sobre o caminho 
celeste que orientará suas atividades e vida a partir deste dia em diante.  
 
Respeitado Presidente George Bush dos Estados Unidos, Presidente Julio Maria Sanguinetti do 
Uruguai, ex e atuais chefes de estado da América Central e do Sul, senhoras e senhores! 
Primeiramente, eu gostaria de estender minha apreciação a vocês, em nome da minha família, 
por tomarem parte nesta Conferência Internacional de Liderança a despeito de suas agendas 
ocupadas.  
 
Eu também desejo expressar minha profunda apreciação aos Estados Unidos da América e a 
todas as nações que participaram na Guerra da Coreia, e especialmente pelos sacrifícios que seus 
veteranos fizeram, exaltando os ideais fundadores da Organização das Nações Unidas e a nobre 
causa da paz mundial. Conhecendo a vontade de Deus, eu transmito minha sincera gratidão.  
 
Senhoras e senhores, o desejo de Deus é salvar a humanidade do mal e do pecado, e realizar o 
ideal que Ele vislumbrava para todas as coisas que Ele criou. A partir do ponto de vista do plano 
providencial de Deus, a Guerra da Coreia não foi uma simples guerra envolvendo um único país. 
Esta foi uma guerra histórica justa que desempenhou um papel decisivo para trazer a fruição da 
providência de Deus. Este entendimento se tornará um princípio importante e tradição para a 
“ONU Abel.” Devido as limitações de tempo, eu não posso explicar em detalhes hoje o profundo 
plano providencial que Deus tinha para a obra da minha vida e para a península coreana. 
Portanto, eu falarei sobre alguns aspectos da providência de Deus referente à Era da Orla do 
Pacífico que anunciei recentemente.  
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Distintos convidados, eu declarei 2007 e 2008 como anos de jubileu na providência de Deus. 
Deus tem abençoado grandemente estes anos sagrados. Este é um tempo de jubileu que Deus e a 
humanidade nunca experimentaram antes nos milhares de anos de história.  
 
O coração de Deus tem sido de dor por toda a história porque a humanidade tem estado 
confinada sob o domínio de Satanás. A humanidade tem suportado opressão sob a soberania do 
mal por toda a “era antes da vinda do céu.” Esse tempo finalmente chegou a um fim! A partir 
deste ano em diante, os portões estão abertos para a revolucionária “era após a vinda do céu,” 
inaugurando o tempo de uma nova soberania de bondade na qual a humanidade pode servir e 
atender Deus como o Ser Central.  
 
Sem vocês estarem cientes disto, a providência do Céu tem sido expandida de formas 
extraordinárias. Agora Embaixadores para a Paz em 185 nações, contando com dezenas de 
milhares, receberam meus ensinamentos e estão trabalhando dia e noite em resposta a um decreto 
especial de Deus. Assim, hoje eu gostaria de transmitir a vocês a mensagem do Céu, que é 
intitulada: “Uma Visão Providencial da Era da Orla do Pacífico à Luz da Vontade de Deus: Os 
Estados Unidos e a Futura Direção da Organização das Nações Unidas e do Mundo.” Esta é uma 
declaração do plano de Deus para Sua providência e a direção que a humanidade deve assumir.  
 
O Progresso da História Humana 
 
Senhoras e senhores, se examinarem cuidadosamente o progresso da história, vocês 
indubitavelmente descobrirão o plano de Deus e sentirão Sua presença enquanto Ele trabalhou 
incansavelmente por trás das cenas. Considerem a história da civilização, a qual começou 
centrando em quatro dos grandes rios mundiais. Estamos familiarizados com a civilização 
Egípcia que floresceu ao longo do Rio Nilo, a civilização da Mesopotâmia entre os Rios Tigre e 
Eufrates, a civilização Hindu no Rio Hindu, e a antiga civilização Chinesa ao longo do Rio 
Amarelo. O centro da civilização se deslocou ao longo do tempo às margens do Mar 
Mediterrâneo onde as civilizações peninsulares Mediterrâneas floresceram na Grécia e Roma. A 
história continuou a progredir e a civilização continental Européia emergiu. Esta civilização 
Européia deu nascimento a uma civilização insular, a Grã-Bretanha, que floresceu na esfera 
Atlântica. O Império Britânico, que dominou os sete mares e expandiu seu poder como “o 
império no qual o sol nunca se põe,” transmitiu sua esplêndida cultura para a América do Norte. 
Conhecemos estes fatos a partir da história.  
 
A civilização norte americana levantou a bandeira da democracia, a qual estava enraizada no 
Cristianismo. Isto legou ao mundo os princípios de liberdade de religião e respeito à igualdade 
dos direitos humanos, o que liderou a luta contra o fascismo e o comunismo, os quais 
estabeleceram más soberanias ateístas. Através das vitórias na Primeira e Segunda Guerras 
Mundiais, e da Terceira — a Guerra Fria — obteve-se vitória sobre o totalitarismo e comunismo.  
 
Entretanto, essa vitória não significa simplesmente que a América é grande, e o desenvolvimento 
da civilização humana não parou neste ponto. A vitória veio porque Deus havia escolhido e 
levantado os Estados Unidos da América como o Segundo Israel, de acordo com Seu plano 
providencial, e educou e treinou o povo americano através do Cristianismo. Deus trabalhou 
através da América para trazer Sua providência ao seu atual estágio de fruição.  
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Senhoras e senhores, o tempo atual marca um importante momento no desenvolvimento da 
civilização. A civilização concluiu um circuito do globo inteiro e agora chegou às margens do 
Oceano Pacífico. O curso da história chegou ao ponto sob a providência de Deus onde deve ser 
concluída na região da Orla do Pacífico.  
 
Nenhuma força pode agora parar a providência de Deus. Embora tenha havido tanto vitórias 
como derrotas durante o curso de indenização sob a má soberania na era antes da vinda do céu, 
agora nada pode evitar o surgimento da Era da Orla do Pacífico. Neste ponto reside a razão 
especial que o Céu declarou este como um ano de jubileu.  
 
Nossa Missão na Era da Orla do Pacífico 
 
Senhoras e senhores! A chegada da Era da Orla do Pacífico significa muitas coisas. Como vocês 
acham que o mundo teria sido se Jesus tivesse cumprido completamente a missão messiânica 
durante seu tempo de vida na terra? Jesus veio como o Salvador e Messias, para salvar toda a 
humanidade. Ele não veio apenas para salvar o povo de Israel, uma pequena nação localizada em 
um canto do Mar Mediterrâneo. Naquele tempo, Roma, baseada no centro do Mediterrâneo, era o 
centro da civilização humana. Roma estava pronta para reger os mares. O Céu desejava 
ardentemente que Jesus primeiramente ensinasse e transformasse Roma para então reger sobre 
seu Império. O Céu estava ávido por uma civilização que pudesse trazer salvação para toda a 
humanidade empregando o poder de Roma. Contudo, Jesus foi cruelmente colocado para morrer 
na cruz, como todos sabemos muito bem através do registro bíblico.  
 
Depois de milhares de anos de preparação, Deus finalmente foi capaz de enviar Jesus para a terra 
como Seu único filho. Não há nenhuma maneira de compreender o coração de Deus enquanto 
Ele assistia ansiosamente cada ação de Jesus. A morte de Jesus foi uma tragédia que rompeu o 
coração de Deus. Isto trouxe a Ele angústia ainda mais extrema do que no tempo quando Adão e 
Eva, a quem Ele criou como os primeiros antepassados da humanidade, foram perdidos no 
Jardim do Éden devido a Queda.  
 
Durante os dois mil anos desde a cruz, Deus, nos bastidores da história, tem trilhado um caminho 
de sofrimento que está além da imaginação humana. Através deste curso, Ele preparou os 
Estados Unidos da América para servir como a nação do Segundo Israel. Como uma nação cristã 
que inclui Catolicismo e Protestantismo como também o mundo ortodoxo, a missão dos Estados 
Unidos é trazer harmonia e unidade ao Cristianismo o mais breve possível, e, no século XXI, 
cumprir a responsabilidade que tinha sido do Império Romano, mas que não foi realizada no 
tempo de Jesus. Nos ombros da América repousa a responsabilidade, dentro da providência de 
Deus, de trazer harmonia e unidade entre os 6,5 bilhões de pessoas do mundo e acelerar a criação 
de um mundo ideal pacífico. Estas não são apenas as palavras do Rev. Moon. Isto é o decreto do 
Céu. Então como podemos unificar o Cristianismo? Deus já revelou a solução através de mim, o 
Rev. Moon, os Verdadeiros Pais da humanidade. Deus me concedeu o supremo mandamento 
para praticar uma vida de amor verdadeiro, para compreender completamente a realidade do 
mundo espiritual para o qual seguimos depois que morremos, e para estabelecer uma família 
ideal modelo — uma família verdadeira. Então que tipo de amor é o amor verdadeiro? E que tipo 
de família é uma família verdadeira?  
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Amor Verdadeiro e Família Verdadeira 
 
Senhoras e senhores! O amor verdadeiro absoluto de Deus não instila um desejo de ter um 
parceiro existindo para o seu próprio benefício. Ao invés, a essência do amor verdadeiro é dar, 
viver para o benefício dos outros e para o benefício do todo. Amor verdadeiro dá, esquece o que 
deu, e continua a dar sem cessar. Amor verdadeiro dá alegremente. Encontramos este amor no 
coração alegre e amoroso de uma mãe que embala seu bebê em seus braços e o amamenta em seu 
peito. Amor verdadeiro é amor sacrifical, tal como aquele de um filho devotado que encontra sua 
maior satisfação através de dedicar-se com todo o seu corpo e sua mente para auxiliar seus pais.  
 
Quando estamos conectados no amor verdadeiro, podemos estar juntos para sempre, 
incrementando continuamente na alegria da companhia um do outro. A atração do amor 
verdadeiro traz todas as coisas no universo aos nossos pés; até mesmo Deus virá habitar 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 absolutamente verdadeiro de Deus é que ele é absoluto, único, 
imutável e eterno. Portanto, quem quer que pratique amor verdadeiro viverá com Deus, 
compartilhará Sua felicidade, e desfrutará o direito de participar como igual em Sua obra. 
Portanto, uma vida vivida para o benefício dos outros, uma vida de amor verdadeiro, é a pré-
condição absoluta para se entrar no Reino do Céu. Esta é a nova forma de vida em uma família 
onde seus membros vivem pacificamente centrando em Deus. Este é o modelo ideal de paz para 
toda a criação.  
 
O caminho agora está amplamente aberto para a humanidade estabelecer famílias verdadeiras. A 
família verdadeira de Deus estabelece o padrão para as pessoas viverem para o benefício dos 
outros. O ambiente caloroso de unidade baseado no amor verdadeiro e respeito entre verdadeiros 
pais e verdadeiros filhos, fidelidade mútua e amor verdadeiro entre verdadeiros esposo e esposa, 
e confiança e reciprocidade entre irmãos é a manifestação do modelo de família verdadeira.  
 
Isto significa que vocês precisam estabelecer uma família verdadeira onde o tronco do amor 
verdadeiro emerge a partir da raiz de amor verdadeiro e dá frutos de amor verdadeiro. Desta 
maneira, as três gerações de verdadeiros avôs, verdadeiros pais e verdadeiros filhos devem viver 
juntas como uma única família e servir o eterno Deus. Deus deseja ver tais famílias, e é sua 
responsabilidade como messias tribais, Embaixadores para a Paz, e representantes especiais 
buscá-las e estabelecê-las — famílias do reino de Deus.  
 
Que bom seria se o mundo inteiro estivesse preenchido com tais famílias verdadeiras! Este seria 
um mundo ordenado onde as pessoas se governariam pela forma e pelas leis celestes, sem 
nenhuma necessidade de advogados, promotores ou mesmo juízes.  
 
O Futuro da Humanidade está Arraigado no Futuro da Região da Orla do Pacífico 
 
Líderes que amam a paz! Entre os 6,5 bilhões de pessoas na terra atualmente, quase cinco bilhões 
são nossos vizinhos, familiares, e irmãos e irmãs que pertencem à Região da Orla do Pacífico. 
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Em outras palavras, muitos de nossos companheiros seres humanos compartilham a mesma raiz 
com a esfera dos povos Mongóis. Não há nada que não possamos fazer se recebemos a Bênção 
do Matrimônio e seguimos juntos centrando no ideal de paz de Deus! O futuro da humanidade 
está em nossas mãos.  
 
A providência de Deus se espalhou a partir do continente norte americano e floresceu na 
civilização insular do Japão, a qual está na posição semelhante àquela desempenhada 
anteriormente pela Grã-Bretanha, mas do outro lado do mundo. Ela está agora prestes a cumprir 
seu destino alcançando fruição na península coreana, a pátria dos Verdadeiros Pais que 
emergiram na terra como o Salvador da humanidade e o retorno do Messias. A península coreana 
se coloca em uma posição semelhante de Roma no tempo de Jesus.  
 
O atual conflito na península coreana transcende religião e política, e tem a missão de resolver os 
problemas do mundo. A partir de um ponto de vista geopolítico, a península coreana persiste 
como uma arena do mais intenso confronto a despeito dos esforços em curso por parte de todos 
para assegurar a paz.  
 
Os princípios de restauração através de indenização tornam inevitável que a civilização dará 
frutos na região da Orla do Pacífico, centrada na península coreana. Felizmente, durante a Guerra 
Coreana, as forças da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, foram mobilizadas para a península. 
Contudo, eles não recuperaram a pátria e terra natal do desejo de Deus como deveriam ter feito, 
de acordo com a vontade de Deus, e deixaram o trabalho pela metade. Como resultado, conflitos 
e lutas globais surgiram, sendo logo chamados de Guerra Fria. Durante este período, o povo 
coreano foi desprovido de suas posses e deslocado, levado a buscar por Deus.  
 
A fim de restaurar isto através de indenização, eu estabeleci a Federação para a Paz Universal 
(FPU). Então eu organizei o Exército do Reino da Paz e a Força Policial do Reino da Paz, 
compreendendo as mulheres celestes que receberam a Bênção do Matrimônio, que amam a paz, e 
que estão dispostas a servir e se sacrificar pelo trabalho da Federação para a Paz Universal. Eu 
tenho assumido a condução na educação daqueles envolvidos com estas organizações. Estas 
organizações de paz se colocam na linha de frente para realizar um mundo de paz centrando em 
Deus. Elas criarão o mundo ideal pacífico que Deus deseja.  
 
Vocês podem não estar cientes disso, mas eu tenho estado ajudando por trás das cenas a 
Conversação dos Seis Partidos atualmente sendo realizadas para o benefício da resolução da 
questão nuclear na península coreana e a reconciliação das nações democráticas com as nações 
comunistas. Estou apresentando uma solução baseada nos princípios de paz e harmonia 
enraizados na nova “Maneira do Pai Celeste.” 
 
Em tempos tão intensos, qual deveria ser exatamente o papel da América e da Organização das 
Nações Unidas? O Havaí no Pacífico e Norfolk no Atlântico ligam oriente e ocidente, ligam 
norte e sul, e representam os Oceanos Atlântico e Pacífico e todos os grandes oceanos do mundo. 
Com o apoio e a proteção do continente americano, a península coreana deve se tornar a pátria 
que protege e defende a região da Orla do Pacífico reunindo todas as nações insulares do 
Pacífico. Eu digo isto porque o futuro da humanidade reside na preservação da região da Orla do 
Pacífico centrando na Coreia, Japão e Estados Unidos.  
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Como eu estava bem ciente dos planos do Céu para esta região, investi trinta e três dos melhores 
anos da minha vida nos Estados Unidos começando na década de 1970, para o benefício da paz 
mundial. Enquanto estava em meu caminho para encontrar Kim Il Sung da Coreia do Norte em 
1991, eu visitei primeiramente o Havaí e orei lá, naquele momento crítico, com o propósito de 
trazer um fim a era da Guerra Fria. Nesse fundamento vitorioso eu retornei para a Coreia, onde 
estou trabalhando para completar a providência de estabelecer a pátria e terra natal de Deus. Este 
ano, em particular um ano de jubileu na providência, orei novamente no Havaí como o primeiro 
passo de uma visita à América.  
 
Senhoras e senhores, eu peço que vocês analisem o estado atual dos assuntos do mundo. Embora 
os dias do comunismo tenham acabado, ainda agora nações poderosas como a China e a Rússia 
estão constantemente a procura de oportunidades para perseguir seus próprios interesses 
agressivamente em detrimento das pequenas e fracas nações insulares. Nenhuma pequena nação 
insular por si mesma pode lidar com estas nações poderosas e suas ambições econômicas, 
políticas ou mesmo militares. Elas são tão poderosas que, se quisessem, poderiam dominar 
qualquer nação menor em um único dia, sem derramar sangue.  
 
Somente quando paz e segurança são estabelecidas na Orla do Pacífico, a paz pode ser garantida 
para toda a humanidade. Como eu mencionei, as pequenas nações insulares por si mesmas não 
podem conter a grande tsunami das nações poderosas se movendo na região. Portanto, o tempo 
chegou para todas estas pequenas nações insulares na esfera da Orla do Pacífico se unirem como 
uma unidade e edificarem a pátria da nova civilização. As pequenas nações insulares dispersas 
em ambas as regiões norte e sul do Pacífico, em ambos os lados do equador, como também 
Japão, Taiwan, Filipinas, Indonésia, Ilhas Salomão, Austrália, Nova Zelândia e outros países, 
devem se tornar um único país, formando uma união para sustentar a paz para toda a civilização 
da Orla do Pacífico. Isto assegurará a paz e a estabilidade para todos os povos.  
 
O que estou dizendo é que vocês têm a responsabilidade de proteger e salvar a realidade 
oceânica, a qual é a linha da vida sobre a qual depende o futuro da humanidade, da destruição 
ambiental e dos conflitos que estão piorando a cada dia, e para proteger seus recursos naturais 
para o benefício da paz no futuro.  
 
Obra dos Verdadeiros Pais pela Paz 
 
Distintos convidados, eu tenho superado e triunfado sobre um curso de inexprimível sofrimento e 
tribulação. Eu não tenho vivido por glória e conforto pessoal. Mesmo enquanto trilhava um 
caminho espinhoso, na tênue linha entre vida e morte, eu recebi o selo do Céu e me tornei 
plenamente ciente da destinação da vontade de Deus. Assim, eu abracei firmemente a ordem do 
Céu de trazer salvação para a humanidade. Embora golpeado muitas vezes, eu me levantei como 
a fênix e continuei meu trabalho requerido.  
 
Eu me tornei conhecido pelos líderes da religião, acadêmicos, políticos e de outras áreas, tanto 
aqui na América como por todo o mundo, como o campeão em oito áreas do conhecimento e da 
disciplina espiritual.  
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A primeira área tem a ver com o conhecimento de Deus. Até agora, Deus tem sido conhecido 
somente como um ser onisciente e onipotente. As pessoas pensam que Deus está sentado no 
trono de honra e glória como o Mestre absoluto, não tendo nada a ver com o mundo criado de 
todas as coisas. Entretanto, existe outro lado para isto. Desde o tempo que eu embarquei pela 
primeira vez em uma jornada para cumprir o chamado providencial de Deus, eu soube que o 
relacionamento entre Deus e os seres humanos era de pai e filho. Eu aprendi que Deus tem sido o 
Pai de dor, tristeza e lamentação desde que Ele perdeu Seus primeiros filhos, Adão e Eva.  
 
Por toda a minha vida, eu estive fazendo meu melhor para dissolver a dor e a tristeza de Deus e 
trazer liberação e total liberdade para Seu coração. Finalmente, no dia 13 de janeiro de 2001, 
através da Cerimônia de Coroação para a Realeza de Deus, eu fui capaz de restaurar Seu trono de 
glória e poder, e oferecê-lo para Ele.  
 
A segunda área tem a ver com a realidade de Satanás. Por toda a história, os seres humanos não 
conheciam a identidade do diabo, Satanás, que causou a Queda humana, a qual conduziu para 
todos os tipos de mal. Por quatorze anos, eu trabalhei desesperadamente para descobrir todos os 
segredos do mundo espiritual através de muitas batalhas espirituais. Finalmente, eu descobri a 
real identidade de Satanás, a origem de todo o mal. Dando um passo adiante, eu também 
descobri a estratégia e tática de Satanás para multiplicar seu poder.  
 
Depois que descobri a estratégia de Satanás para corromper a linhagem de sangue humana 
através da Queda, eu me tornei totalmente comprometido para restaurar a linhagem de sangue 
original de Deus. A estratégia celeste se desenvolveu para este propósito, e agora amplamente 
conhecida por todo o mundo, é o movimento da Bênção do Matrimônio Internacional e 
Intercultural.  
 
A terceira área tem a ver com o entendimento da condição humana. A partir de onde, nós, seres 
humanos viemos, como devemos viver, e onde devemos ir? Porque nossas mentes e corpos estão 
lutando, e porque lutamos em conflito? Qual é o significado da vida e da morte? O mundo depois 
da morte realmente existe? Se existe, como devemos viver enquanto estamos na terra? As 
respostas para estas questões e outras estão expostas em detalhes no Princípio de Criação que 
Deus me revelou.  
 
Eu tenho a capacidade intuitiva de olhar nos corações de homens e mulheres e prever seu 
destino. Esse é o motivo pelo qual muitos jovens de todas as partes do mundo vêm até mim, 
esperando serem noivados com um cônjuge ideal.  
 
A quarta área tem a ver com o conhecimento e entendimento do mundo espiritual. O mundo 
espiritual, o mundo após a morte física, é um mundo que realmente existe, e para o qual todos os 
seres humanos estão destinados a seguirem como uma extensão de sua vida terrena. A vida 
humana é um fluxo contínuo desde a concepção e a vida no ventre por todo o caminho até uma 
vida eterna, depois que a morte física termina nossa vida terrena. Quando sua vida terrena 
termina, aqueles que receberam a Bênção do Matrimônio, a qual erradica o pecado original e 
abre o caminho para a perfeição espiritual, seguem através de um ritual sagrado de Ascensão. 
Assim, elas são bem vindas e celebradas em seu caminho para as realidades celestes, onde 
desfrutarão vida eterna.  
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Devemos entender claramente que os inúmeros santos e sábios que viveram na terra por toda a 
história estão de fato ainda vivos no mundo espiritual. Eles estão observando a providência de 
Deus na terra, tendo sido renascidos como espíritos bons absolutos depois de receberem a 
Bênção do Matrimônio dos Verdadeiros Pais. Cada momento em nossa vida terrena está 
registrado no mundo espiritual com exatidão como ocorre. No dia quando passamos para o 
mundo espiritual, nosso registro de vida se tornará a base para o julgamento. Esse é o motivo 
pelo qual todos os seres humanos devem praticar uma vida de amor verdadeiro e se sacrificarem 
para uma causa maior.  
 
A quinta área tem a ver com o conhecimento sobre Jesus. Eu entendi a terrível tragédia da 
crucifixão de Jesus. Jesus veio como o filho de Deus, o Salvador e Messias, mas ele foi rejeitado 
e recebeu oposição, até mesmo pelo povo a quem Deus tinha preparado. Era a vontade de Deus 
que Jesus, como segundo Adão, cumprisse o modelo de uma família ideal centrada em Deus, e 
enxertasse toda a humanidade em si mesmo.  
 
O Cristianismo se tornou o fundamento da civilização ocidental através de Roma, e então se 
tornou o núcleo das civilizações do Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Ele sempre tem se 
colocado na posição da ponte para receber o Senhor em sua Segunda Vinda. Portanto, os cristãos 
em particular devem compreender o triste coração de Jesus, que foi levado para a cruz, incapaz 
de revelar completamente a vontade de Deus. Meus ensinamentos explicam claramente a 
verdade sobre a missão de Jesus, a limitação da salvação através da cruz, e a razão e propósito 
para seu retorno.  
 
A sexta área está no conhecimento dos conteúdos centrais da Bíblia e outras escrituras religiosas. 
Estes são livros de revelação que permitem que os seres humanos, presos na ignorância após a 
Queda dos primeiros antepassados humanos, retornem para Deus. Muitas das importantes 
questões na escritura estão descritas em metáforas e símbolos. Os significados destas metáforas e 
símbolos devem ser completamente revelados somente pelo Messias enviado pelo Céu. Assim, 
Jesus foi capaz de reveler os conteúdos centrais e o profundo significado das Escrituras 
Hebraicas.  
 
Da mesma forma, os segredos de Deus referentes a Sua providência de salvação, escondidos por 
toda a Bíblia, estão agora sendo revelados através de meus ensinamentos. A Bíblia é um livro de 
revelações que ocultava os segredos do ideal de Deus para a criação, a Queda, e o caminho de 
restauração. O Princípio Divino, revelado a mim por Deus, responde de forma lúcida todas as 
questões que são levantadas nas várias escrituras.  
 
A sétima área está no conhecimento e entendimento do objetivo da história humana. A história 
não é meramente um registro de eventos que ocorrem por coincidência. Ela está fluindo em uma 
direção clara e com um propósito claro. Ela é uma história da providência para a recriação do 
estado original dos seres humanos, através de indenização — uma história de restauração para 
sua salvação. Por causa desse entendimento sobre a origem e direção da história, fui capaz de 
prever com precisão o repentino fim do comunismo e do materialismo dialético, o que proclamei 
em um discurso em 1985 na Conferência de Professores da Academia para a Paz Mundial em 
Genebra, Suíça, um tempo quando a União Soviética ainda estava em seu auge.  
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Hoje, estou declarando que este é o tempo para todas as nações e religiões derrubarem suas 
barreiras. Através disto, a era de “Uma Única Família Sob Deus” chegará e durará para sempre.  
 
Deus está conduzindo a história. Com a ajuda da fortuna celeste, sob os auspícios da “ONU 
Abel,” faremos agora rápido progresso na direção de um mundo transcendendo religiões e 
nações. Este será o reino de Deus na terra, o qual em coreano chamamos de Cheon Il Guk.  
 
A oitava área se refere aos valores da família verdadeira. O ideal de criação de Deus é edificar 
famílias verdadeiras centradas em Deus. Este é o objetivo de Sua providência de salvação para 
restaurar o ideal da família verdadeira, o ideal que Adão não pôde cumprir em sua própria 
família. Desta maneira, ela é para estabelecer o fundamento para o Reino do Céu na terra e no 
céu.  
 
As Bênçãos do Matrimônio, as quais constituem um movimento que tenho conduzido, não são 
cerimônias comuns de casamento. Elas são rituais sagrados através dos quais erradicamos o 
pecado original e enxertamos os seres humanos na verdadeira linhagem de Deus.  
 
Famílias verdadeiras são a fonte e o fundamento de amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem 
verdadeira. Através de famílias verdadeiras a nação verdadeira, mundo verdadeiro e o reino 
verdadeiro podem ser edificados. Famílias centradas nos Verdadeiros Pais podem se tornar a 
base para os relacionamentos aperfeiçoados dentro das Quatro Realidades de Coração e as Três 
Realezas, e se tornam o fundamento para o Reino do Céu.  
 
No dia 12 de setembro de 2005, eu fundei a Federação para a Paz Universal. Então, a fim de 
edificar “Uma Única Família Sob Deus” através das estratégias gêmeas de proclamar a Palavra 
de Deus e conduzir a Bênção do Matrimônio, eu conclui três turnês mundiais de discursos com 
minha esposa, a Dra. Hak Ja Han Moon, nossos filhos e nossos netos. Desta forma, fomos 
capazes de demonstrar com sucesso três gerações cumprindo a Bênção do Matrimônio ideal 
dentro de uma única família.  
 
Posteriormente, 120 representantes cristãos na América como também 1.200 Embaixadores para 
a Paz de todas as partes do mundo viajaram simultaneamente através de 190 nações. Eles 
representaram suas próprias nações espalhando as Mensagens de Paz dos Verdadeiros Pais e 
compartilhando a Bênção do Matrimônio. Estas turnês ajudaram a espalhar os valores da família 
verdadeira como os valores universais da humanidade que estabelecerão uma nova civilização 
centrada em Deus.  
 
Eu me tornei bem conhecido como um campeão em cada uma destas oito áreas. Mas não 
podemos completar este trabalho por nós mesmos. O apoio de toda a humanidade é 
urgentemente necessário para que todas as coisas sejam cumpridas. Com a graça de Deus, em 
breve obteremos a vitória!  
 
Estas vitórias que alcancei através de sangue, suor e lágrimas, e nessa base da unidade dos 
Verdadeiros Pais e toda a humanidade, reside o fundamento para uma série de proclamações 
históricas. Primeiramente em Jerusalém, em 2003, eu proclamei Jesus como o Rei dos reis diante 
do céu e terra com o reconhecimento do Cristianismo, Judaísmo e Islamismo.  
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Seguindo a isto, em 2004, minha esposa e eu fomos reconhecidos como o rei e rainha da paz no 
edifício oficial do Senado dos Estados Unidos, e então na Assembléia Nacional Coreana. 
Subsequentemente, em junho de 2006, realizamos a Cerimônia de Coroação dos Verdadeiros 
Pais como o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra.  
 
Senhoras e senhores, enquanto começamos o século XXI, nos encontramos em um ponto 
histórico verdadeiramente de transformação. Estamos em um ponto de decisão. A paz duradoura 
pode criar raiz, ou estamos destinados a repetir a história escura e opressiva de guerra e conflito 
do século XX?  
 
O século XX foi um período de incessante luta, incluindo a luta de países colonizados para obter 
sua independência, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Guerra da Coreia para a qual as 
forças da Organização das Nações Unidas foram mobilizadas com dezesseis nações tomando 
parte. Elas foram mobilizadas para a península coreana sob a providência de Deus para o 
benefício de obter a pátria de paz de Deus. Entretanto, mesmo depois disso, os seres humanos 
tiveram que suportar um período de conflito e hostilidade durante a Guerra Fria entre os blocos 
de oriente e ocidente.  
 
Ao viver através desta era, eu dediquei minha vida inteiramente para trazer o Reino de Deus, o 
reino do mundo ideal pacífico. Eu sempre tenho orado sinceramente que a Organização das 
Nações Unidas, fundada depois da Segunda Guerra Mundial, fosse uma instituição pela 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, por volta de seu sexagésimo aniversário em 2005, havia um amplo consenso, tanto 
dentro como fora da organização, que a ONU ainda tem que descobrir o caminho para realizar 
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.  
 
Senhoras e senhores, no dia 12 de setembro de 2005, eu proclamei por todo o céu e terra o 
estabelecimento da Federação para a Paz Universal (FPU), a qual permitirá o florescer da 
providência de Deus. Agora, é possível para a FPU servir como uma contraparte ‘tipo Abel’ para 
a ONU na era após a vinda do céu. Ela renovará a Organização das Nações Unidas ‘tipo Caim’ e 
conduzirá o caminho para milhões de Embaixadores para a Paz por todo o mundo que assumiram 
meus ensinamentos, o “Caminho do Pai Celeste” — o qual consiste dos princípios de amor 
verdadeiro e o ideal de família verdadeira — e, sem falhas, cumprirá a vontade celeste de criar 
“Uma Única Família Sob Deus.” 
 
A Bênção do Matrimônio Internacional e Intercultural 
 
Senhoras e senhores, através das Bênçãos do Matrimônio Intercultural que transcendem 
denominação religiosa e nacionalidade, a Federação para a Paz Universal estará na vanguarda da 
condução da grande revolução da restauração da linhagem original da humanidade, que remete 
de volta a Adão antes da Queda. Alguns podem rir e dizer que isto é impossível. Contudo, onde 
há uma vontade, há um caminho, especialmente se esta é a vontade de Deus.  
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Por favor, pensem sobre isto: o que vocês acham que acontecerá se as pessoas dos Estados 
Unidos e da Rússia se casam transcendendo as fronteiras de suas nacionalidades através das 
Bênçãos de Matrimônio Internacionais e interculturais, de acordo com os ensinamentos do Rev. 
Moon, que faz a obra de Deus em Seu nome? As duas nações pertencerão a uma única família 
sob Deus, o Senhor eterno e absoluto de toda a Criação. Como algum antagonismo, e muito 
menos armas de fogo, poderiam existir em uma nação onde muitos milhões de netos de sua 
própria linhagem fazer seu lar?  
 
Distintos convidados, vocês que foram chamados por Deus! A tarefa sagrada de edificar o Reino 
do Céu ideal — o reino sagrado de paz na terra — recuperando nossa terra natal e pátria ideal, 
está sendo conduzida entusiasticamente em todos os cantos do mundo. Esta é a esperança de 
Deus para enxertar os 6,5 bilhões de pessoas do mundo à linhagem da verdadeira tribo. Neste 
exato momento, pessoas estão competindo para cumprir suas responsabilidades de realizar 
reuniões transmitindo os ensinamentos de paz e a Bênção do Matrimônio em doze mil 
localidades em cada uma das 185 nações do mundo.  
 
A Vinda da Cultura da Paz 
 
Senhoras e senhores! Vocês realmente chegaram a uma ocasião significativa hoje. Por favor, não 
percam a chance de embarcar na correnteza afluente da fortuna celeste neste importante e 
sagrado ano de jubileu. Assumam a condução na proteção e desenvolvimento da realidade dos 
oceanos, que cobrem setenta e cinco por cento da terra. Onde mais vocês encontrarão tesouros 
estocados não descobertos de recursos naturais que ostentam a promessa de ressuscitar a terra 
ameaçada por todos os tipos de poluição e esgotamento de recursos?  
 
Agora chegou a era oceânica. A era oceânica representa a era universal das mulheres. A cultura 
da esfera oceânica constitui a cultura original das mulheres, transcendendo todas as nações e 
cruzando os sete mares. Para criar esta cultura, todas as mulheres devem se unir em coração e 
fazer uma ação concentrada sob a orientação da Verdadeira Mãe. Elas devem cumprir suas 
missões, assumindo a condução na promoção triunfante através de cada obstáculo para dar 
nascimento a esta nova civilização que transcenderá a civilização da Orla do Pacífico. Por favor, 
tomem isto em seus corações.  
 
Nesta ocasião significante, por favor, gravem esta mensagem em seus corações. As famílias de 
seus bons antepassados no céu já estão abençoados. Enumerados em bilhões, eles devem vir a 
terra hoje, e eles estão ouvindo esta mensagem com vocês. Isto é porque somente através de 
vocês, seus descendentes, que eles podem se aperfeiçoar e avançar para as posições de 
verdadeiros pais, verdadeiros mestres e verdadeiros senhores e soberanos.  
 
Além disso, eles devem se tornar uma unidade em coração e corpo com os Verdadeiros Pais, o 
Rei dos reis. A partir da posição original antes da Queda, eles devem exaltar absolutamente o 
padrão dos Verdadeiros Pais, assumir um papel ativo na condução de suas obras, e serem 
mobilizados para a criação do reino do céu na terra e no céu através de uma vida de serviço e 
atendimento. Por favor, lembrem que o mundo espiritual e o mundo físico estão unidos desta 
forma como uma única entidade viva, e se movem e respiram juntos. 
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Há mais uma solicitação especial que eu gostaria de pedir a vocês hoje. Por favor, se aprofundem 
nos conteúdos das minhas Mensagens de Paz até o ponto onde vocês as conheçam de memória, e 
façam delas as orientações para suas vidas. Estas Mensagens de Paz são um resumo dos meus 
ensinamentos que podem ser encontrados nos mais de mil volumes de discursos dos Verdadeiros 
Pais. Deus se colocará na linha de frente. O mundo espiritual e o mundo físico se unirão 
protegendo e auxiliando vocês na criação do mundo ideal pacífico do desejo de Deus, no qual 
vocês podem desfrutar liberação eterna e completa liberdade.  
 
Suas famílias devem agora encontrar seu lugar na história cumprindo suas missões como 
membros do Exército do Reino da Paz e Força Policial do Reino da Paz da “ONU Abel,” a qual 
está avançando a providência de Deus na revolucionária era após a vinda do céu. A história 
lembrará para sempre de vocês por conduzirem uma vida nobre de devoção para o bem-estar da 
humanidade e a paz mundial. Eu estou desenvolvendo agora globalmente o Exército do Reino da 
Paz e a Força Policial do Reino da Paz, que eu fundei. Quem, se não os líderes como vocês e 
suas famílias, podem se colocar na linha de frente destas duas organizações sob a bandeira da 
FPU, a “ONU Abel”?  
 
Senhoras e senhores reunidos de diferentes nações. O que vocês fariam nesta encruzilhada crítica 
da história humana onde nos colocamos para concluir a providência de edificar a pátria de Deus, 
como a culminação da história humana? Vocês viveriam tolamente pelo restante de suas vidas 
buscando meramente por seu próprio conforto e auto-interesse, na vã busca do egoísmo extremo 
e do individualismo?  
 
Quer gostem ou não, vocês estão sendo chamados pelo Céu. Vocês serão guiados sob a brilhante 
bandeira da “ONU Abel,” que foi proclamada diante de céu e terra, e lançada no dia 23 de 
setembro de 2007. Portanto, vocês devem trabalhar rapidamente para concluir a reformulação da 
ONU existente, e também para cumprir a missão da “ONU Abel.” Desta forma, desdobraremos o 
ideal de criação de Deus na política, economia, cultura e educação com a realidade do coração de 
Deus como o eixo.  
 
Nenhuma nação pode ser uma exceção a partir disto. Todas as muralhas e barreiras são rompidas 
diante da fortuna celeste dos anos conjugados de jubileu de 2007 e 2008, o sétimo e oitavo anos 
do Cheon Il Guk da Federação para a Paz Universal. Por favor, tornem-se os soberanos da era da 
realidade de coração de Deus, herdando o fundamento vitorioso de vitória trazido pelos 
Verdadeiros Pais do céu e terra. A pátria de Deus será edificada seguramente por nossas próprias 
mãos. Por favor, não esqueçam que democracia é uma ideologia de fraternidade. Democracia 
serve como um papel transacional para alcançar a era dos verdadeiros pais e da verdadeira 
família, a era da civilização do coração de Deus. Por isso, assumam rapidamente um salto 
revolucionário sobre a colina da democracia.  
 
Estimados líderes, há mais uma única coisa que vocês precisam saber. A partir de um ponto de 
vista providencial, a FPU está na posição de Abel, e o novo “Partido da Família” está na posição 
de Caim, representando o mundo secular. Aqueles que se juntaram a 18ª campanha geral de 
eleições na Coreia deverão herdar a tradição dos Verdadeiros Pais que já obtiveram uma vitória 
em nível cósmico.  
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A fim de permitir que a República da Coreia cumpra seu papel como a pátria no estágio erigido 
pela “ONU Abel,” que foi criada com a participação de 194 nações do mundo, todos vocês 
devem tomar parte ativamente nas próximas eleições presidenciais, eleições do congresso, e 
eleições para os governos locais que decidem o chefe dos municípios, os prefeitos, governadores, 
e também na indicação de secretários de governo, e terem sucesso sem falhas. Sua tarefa é trazer 
todos os partidos políticos existentes dentro de cada nação como uma unidade, e recuperar sua 
pátria na terra, centrando nos governantes representantes de Deus.  
 
O túnel submarino Coreia-Japão e o Projeto Túnel Estreito de Bering foram proclamados e 
lançados diante do Céu. Estes são projetos que vocês, como soberanos que cumpriram a vontade 
de Deus e apoiaram o objetivo de recuperar a pátria, devem ter sucesso sem falhas.  
 
O Cheon Il Guk e a “ONU Abel” se colocam como Abel. Os Estados Unidos e a ONU existente 
se colocam como Caim. Estes dois lados devem ser conectados como uma unidade para criar um 
equilíbrio cósmico. Todos vocês devem se tornar uma unidade em coração e corpo com Deus, o 
grande Rei dos reis, que é o eixo, e com os Verdadeiros Pais, o rei e rainha da paz, e com seus 
representantes especiais. Vocês devem aperfeiçoar a criação do Jardim do Éden original que não 
é conhecido desde a Queda Humana, isto é, vocês devem concluir a edificação de nossa pátria.  
 
Senhoras e senhores!  
Tudo que existe neste universo, independente do tamanho, se originou a partir de uma única raiz. 
Isto não é facilmente percebido porque todos os relacionamentos foram cortados e a humanidade 
caiu na ignorância devido a Queda. Entretanto, todas as coisas da criação, incluindo o sol, 
desejam viver na realidade de amor verdadeiro dentro da realidade da linhagem verdadeira. Este 
é um mundo no qual todas as coisas criam uma esfera de ressonância, e na qual todas as coisas 
vivem para o benefício dos outros de acordo com seu próprio padrão e forma enquanto atendem 
os Verdadeiros Pais e a Verdadeira Família.  
 
Senhoras e senhores, através da Queda, Adão e Eva renderam seus corpos espirituais e físicos 
para Satanás. Embora Jesus perdeu seu corpo físico através da tribulação da cruz, ele trilhou o 
caminho da salvação espiritual para toda a humanidade alcançando ressurreição espiritual após a 
vitória do período de quarenta dias de ressurreição.  
 
A partir deste ponto de vista, este acidente de helicóptero tem enorme significado providencial. 
Em meio a um ataque total de Satanás, os Verdadeiros Pais obtiveram a vitória completa e 
substancial, tanto espiritual como física, e capacitaram três gerações da Família Verdadeira—que 
foi perdida na história da providência—para serem restauradas e firmemente estabelecidas sem 
derramar uma gota de sangue.  
 
Naquele dia inesquecível, 19 de julho, o dia do acidente de helicóptero, o renascimento foi 
concluído. No vigésimo dia desde o acidente, 7 de agosto (Chil Pal Jeol), a ressurreição foi 
concluída. Agora é o quadragésimo dia após o acidente, e como estamos ligados a esta vitória, 
estou proclamando o dia da perfeição da vida eterna. Eu proclamo o novo dia de vida eterna, na 
qual podemos cantar os louvores de liberação eterna e completa liberdade pela abertura de um 
novo céu e terra, a realidade ideal definitiva da providência centrando em Deus.  
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Agora, 13 de janeiro de 2013, que promete um novo tempo e nova nação, está chegando. Vamos 
marchar na direção do dia da nação do Cheon Il Guk, o reino substancial de paz no qual podemos 
desfrutar o ano de jubileu eterno pela preservação da linhagem de Deus e a completa bênção, 
atendendo o Deus original como o Pai de toda a humanidade. 
 
Que as Bênçãos e a graça de Deus possam estar sobre vocês, suas famílias, e a tarefa divina de 
recuperar a nossa pátria! Adju!  
 
Muito obrigado! 
 

Tradução: Marcos Alonso 
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