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A MISSÃO DO MESSIAS DO CLÃ NA ERA REVOLUCIONÁRIA 
APÓS A VINDA DO CÉU 

 
Mensagem da Paz nº 4 

 

Este é o discurso que o Rev. Dr. Sun Myung Moon proferiu na “Reunião para Juntar os Clãs 

Coreanos para Salvar a Pátria para o Benefício da Paz Universal,” no dia 1º de junho de 2006, 

no Hotel Marriott em Seul, Coreia. 

 
Distintos líderes representantes das associações de clãs, senhoras e senhores: Obrigado por nos 
honrarem com sua presença hoje. Com a poderosa proclamação do novo milênio ainda ecoando 
em nossos ouvidos, este dia marca mais do que dois anos desde a declaração da abertura da era 
revolucionária após a vinda do céu. Esta declaração instilou uma promessa de nova esperança 
por um novo futuro nos corações dos 6,5 bilhões de pessoas do mundo. O período dinâmico da 
construção do Reino de Deus do Cheon Il Guk, quando um dia é como mil anos e mil anos é 
como um dia, está continuando. 
 
Enquanto adentramos neste tempo precioso e providencialmente significante, eu gostaria de 
aproveitar esta oportunidade para transmitir a vocês uma mensagem especial do Céu a respeito 
de sua missão, à luz do chamado de Deus para os coreanos, como os líderes representando as 
associações de clãs coreanos. O tema de meu discurso hoje é: “A Missão do Messias do Clã na 

Era Revolucionária Após a Vinda do Céu.” 
 

A Esperança da Humanidade 
 
Senhoras e senhores, se houvesse um sonho comum para todas as pessoas, independentemente de 
sexo, idade, tempo ou espaço, qual seria este sonho? Através de todas as eras os seres humanos 
têm ansiado e esperado pela realização do ideal do mundo de paz. Entretanto, a paz duradoura 
que traz alegria ao Céu nunca foi alcançada na história. Este fato permanece a base de nossa 
angústia e tristeza histórica. 
 
O que deu errado? O que provocou a descida da humanidade ao estado de ignorância do ideal 
que Deus tinha para Sua criação? Perfeição não pode ser encontrada na ignorância, mesmo se 
uma pessoa esperar por dez mil anos. 
 
Então como os seres humanos, criados como os filhos do Deus onipotente e onipresente, vieram 
a cair nesse estado de ignorância? Os primeiros antepassados, Adão e Eva, seguiram o falso pai, 
Satanás, através do caminho da Queda. De fato, esta é a primeira tragédia e a vergonha mais 
lamentável e humilhante na história humana. 
 
Deus não pode abandonar a humanidade. Dentro de Seu grande ideal de criação, eles foram 
criados como Seus filhos e parceiros absolutos em amor verdadeiro. Assim, Ele tem suportado os 
longos anos de história com um coração cheio de amargura, sofrimento e angústia. Deus é o 
eterno Verdadeiro Pai da humanidade que teve que perseverar através de um aprisionamento nas 
sombras da história. Ninguém conhecia esta realidade. 
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As Limitações da Busca pela Paz que está Baseada Somente no Esforço Humano 
 
Por toda a história, a humanidade tem continuamente trabalhado na direção da paz na base do 
esforço humano. O confronto entre democracia e comunismo é um exemplo primordial disto. A 
principal diferença entre os dois é a extensão na qual os direitos e liberdades individuais são 
reconhecidos e assegurados. O comunismo e a democracia são como filhos que perderam seus 
pais. Os dois se dividiram nas posições de Caim e Abel respectivamente e se tornaram 
prisioneiros das correntes do conflito fraternal. 
 
Os seres humanos, sem exceção, são os filhos de Satanás, sendo que cada um nasce herdando a 
linhagem de Satanás. Considerem a si mesmos por um momento. Em cada momento e em cada 
assunto da vida cotidiana, bem e mal estão lutando dentro de você para obter vantagem. Isso não 
é assim? Movimentos de paz sempre encontraram limitações e falhas por toda a história porque 
seres humanos imperfeitos os conduziram. Esta é a razão pela qual a Organização das Nações 
Unidas, lançada com um sonho esplêndido de realizar a paz mundial, hoje tem que enfrentar suas 
limitações inatas e confessar que não pode mais dar esperança para a humanidade. 
Simplificando, a ONU foi lançada durante a era anterior ao tempo no qual o Céu pode estar 
diretamente envolvido com o desdobramento da providência de Deus na história. 
 
Senhoras e senhores, pela força da devoção do Reverendo Moon no caminho do céu ao longo 
dos mais de oitenta anos de vida, um novo mundo está emergindo. Neste fundamento vitorioso, a 
era revolucionária após a vinda do céu tem sido proclamada. Estamos vivendo agora na era da 
fortuna celeste, uma era na qual todas as pessoas podem ser liberadas e retiradas da lama do 
pecado. Esta é a era na qual o mundo de liberdade e felicidade, o mundo ideal como 
originalmente pretendido no momento 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 que abriram uma nova era. 
Primeiro, foi no fundamento de minha vida de prática bem sucedida vivendo para o benefício dos 
outros. Ou seja, eu apliquei os valores de uma vida de amor verdadeiro, emergi triunfante, e 
ofereci esse triunfo para a humanidade. Todos os seres humanos nascem para viver para o 
benefício dos outros. Entretanto, por causa da ignorância resultante da Queda, as pessoas 
praticam o individualismo egoísta, que é completamente o oposto. Eu revelei este segredo do 
Céu e transmiti este conhecimento para a humanidade pela primeira vez na história. Deus está 
plenamente ciente do caminho que minha vida seguiu. 
 
Segundo, eu tenho dedicado minha vida para superar todos os obstáculos e estabelecer um 
fundamento vitorioso. Através da educação provida pela atual prática de amor verdadeiro, eu 
cumpri todas as condições necessárias para a recuperação e o estabelecimento de um 
relacionamento pai e filho entre Deus e a humanidade. Eu abri o caminho para os seres humanos, 
que se tornaram os filhos de Satanás, o adúltero e inimigo do amor—e que têm vivido como 
escravos do amor falso, da vida falsa e da linhagem falsa—renascerem para a verdadeira 
linhagem de Deus, a fonte do amor verdadeiro. Em outras palavras, eu abri amplamente o 
caminho para as pessoas alcançarem completa maturidade espiritual como indivíduos e 
estabelecerem famílias verdadeiras, clãs verdadeiros, povos verdadeiros, nações verdadeiras, e 
um mundo verdadeiro, conduzindo vidas de amor verdadeiro. 
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O Que os Seres Humanos devem Herdar 
 
Senhoras e senhores, enquanto criamos nosso caminho no mundo, descobrimos que 
inevitavelmente muitas conexões e relacionamentos influenciam nossas vidas. A maioria destas 
conexões surgem como resultado das escolhas que fazemos no contexto do ambiente ou 
condições nas quais nos encontramos. Estas conexões são embasadas em relacionamentos 
humanos que podem ser mudados ou apagados sempre que desejarmos através do esforço 
humano.  
 
Por outro lado, os relacionamentos celestes legados a nós por Deus desde o momento do 
nascimento, repousam fora da realidade da escolha. Estes relacionamentos são formados pelas 
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 o sobrenome “Kim,” 
você tem que viver para sempre como parte da linhagem da família Kim. 
 
Qual é a razão pela qual a humanidade ainda tem que escapar da armadilha do pecado? É porque 
as pessoas nascem herdando a falsa linhagem de Satanás desde o início. Entretanto, isto não é 
inato baseado no princípio da conexão de sangue concedido pelo Céu de acordo com a vontade e 
propósito providencial. Ao invés, este é um relacionamento adquirido que existe na violação do 
princípio. Ele foi provocado pelo erro humano. 
 
Em outras palavras, embora os seres humanos tenham sido reduzidos para a posição de órfãos 
que perderam seus pais através da Queda, o relacionamento fundamental de pai e filho dotado 
pelo Céu permanece intacto. Os seres humanos, através da Queda, se tornaram serem ignorantes 
que vivem em um estado vegetativo, incapazes de reconhecer seu próprio Pai, embora Ele esteja 
bem ali dentro e ao lado deles. Portanto, todos os seres humanos pertencem à linhagem decaída 
independente de quem eles possam ser, e eles devem, sem exceção, nascer novamente através da 
conversão da linhagem. Esta é a única maneira de ser restaurado para o relacionamento de 
sangue originalmente pretendido e legado a nós por Deus. 
 
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 
conversão da linhagem é através da Bênção do Matrimônio intercultural. É a maior das ações 
morais, criar a linhagem celeste em um nível totalmente novo, transcendendo as barreiras de 
raça, cultura, nacionalidade e religião. Este é um ato que rompe todas as ligações com o inimigo. 
Este é o rito sagrado de mudança da linhagem, através do qual todos podem ser recriados através 
dos Verdadeiros Pais, o Rei e Rainha da Paz, as manifestações substanciais de Deus, que o 
capacitam a exercer Sua providência no mundo atual. 
 
Amados líderes representantes das associações de clãs: ponderem esta questão silenciosamente 
em seus corações. Há alguma outra forma para livrar este mundo da guerra e do conflito que 
vemos ao nosso redor? Há uma maneira que seja mais eficiente do que criar uma única família 
global, onde não existe nenhum ódio entre os membros da família, através do matrimônio 
intercultural entre clãs inimigos ou, indo mais adiante, entre nações inimigas? 
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Como os líderes de clãs representando centenas de milhares, ou mesmo milhões, cada um de 
vocês se coloca na posição de um messias do clã. Seus antepassados, retrocedendo dezenas e 
centenas de gerações, têm sido mobilizados para assistir todos os seus movimentos. Assim, sua 
missão agora se tornou tão plana quanto possível. Em primeiro lugar, vocês precisarão dar a 
conhecer a cada membro de seu clã que a era revolucionária após a vinda do céu, isto é, a era 
para o estabelecimento do Cheon Il Guk chegou. Isto significa que vocês têm a responsabilidade 
de educá-los sobre a providência que Deus está conduzindo em um nível mundial nesta era, 
centrando nos Verdadeiros Pais. 
 
Vocês precisarão ensiná-los sem falhas que a Bênção do Matrimônio Intercultural é o meio mais 
efetivo para estabelecer um mundo ideal pacífico aqui na terra, para que todas as suas famílias e 
clãs se juntem às fileiras sagradas de abençoados através do matrimônio intercultural. 
 
Senhoras e senhores, é verdadeiramente lamentável que vocês não possam sentir com seus 
próprios olhos esta preciosa e revolucionária era após a vinda do céu nunca antes vista e que 
nunca será repetida. 
 
A razão para isto é que vocês contam apenas com seus cinco sentidos físicos. É minha sincera 
esperança que vocês abram seus cinco sentidos espirituais tão rapidamente quanto possível para 
que possam definitivamente perceber como a providência do Céu está se desdobrando nesta era. 
Entretanto, há uma única coisa que vocês precisam saber com certeza: este tempo providencial, 
esta era de fortuna celeste, a qual vocês receberam sem dar nada de sua parte, não esperará por 
vocês indefinidamente. 
 
Agora chegou o tempo para vocês se unirem como os representantes das associações de clãs 
coreanos que preservam o espírito do povo coreano e o orgulho da “raça vestida de branco.” Não 
há tempo a perder. O que importa se seu nome é Kim ou Pak? 
 
Que razão há para a Província Gyeongsang e a Província Jeolla não se unirem em harmonia? A 
União de Residentes Coreanos pró-Seul no Japão (Mindan) e a Associação Geral pró-Pyongyang 
de Coreanos Residentes no Japão (Chochongryon), cada uma, tem suas raízes na mesma 
Península coreana. E quanto às Coreias do Sul e do Norte? Não somos todos irmãos e irmãs, 
compartilhando uma linhagem comum? Neste tempo, devemos ter em mente que somos os 
descendentes da “raça vestida de branco” e os parentes de um povo chamado, escolhido e ungido 
por Deus nesta era. 
 
Nosso propósito definitivo é encontrar e estabelecer “Seu reino e Sua justiça,” enquanto 
servimos Deus como o centro. Qual país seria o reino? Este se refere ao reino do mundo ideal 
pacífico, semelhante na forma a uma família verdadeira com três gerações vivendo juntas em 
harmonia, confiando, respeitando e apoiando uns aos outros e se tornando uma unidade em amor. 
Em resumo, o reino é aquele lugar onde Deus é soberano. 
 
Então o que se entende por “Sua justiça”? Isto significa a forma e a regra celeste. O comando nos 
foi dado na terra para julgarmos, com a autoridade celeste do amor verdadeiro, este mundo mal 
que sofre sob regimes conspiradores e traidores, e para estabelecermos o mundo ideal pacífico de 
amor verdadeiro, um mundo livre e liberado, baseado na justiça e na verdade. 
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Afinal, a humanidade está destinada a se tornar uma única família. Os notáveis avanços da 
ciência moderna estão contribuindo grandemente para tornar este mundo uma única aldeia e 
família global. O belo mundo ideal pacífico no qual brancos e negros, e orientais e ocidentais, 
estão juntos em harmonia como uma única grande família, será estabelecido nesta terra. 
 

O Advento 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 
agora se colocará na posição Abel em relação à ONU existente. Ela não será uma arena de 
competição como aquela que existe entre as nações membros e os departamentos da ONU. Ao 
invés, ela conduzirá uma revolução histórica pela paz e bem-estar da humanidade em um nível 
global e universal. Ao contrário da ONU, a qual se concentra em assuntos e temas superficiais, a 
Federação para a Paz Universal cumprirá a missão messiânica que é genuinamente benéfica para 
a humanidade em um nível mais fundamental e substancial. 
 
Com este propósito em mente, no dia 20 de outubro do ano passado, enquanto estava na Ucrânia 
durante minha turnê mundial de discursos propagando a mensagem inaugural da Federação para 
a Paz Universal em 120 nações, eu proclamei diante do mundo a inauguração da “força policial 
do reino da paz” global e a “corporação do reino da paz” global. Estas duas organizações 
desempenharão o mesmo papel como os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos de nosso 
corpo. Em todos os cantos do mundo, elas protegerão as famílias abençoadas que fizeram um 
novo início através do enxerto na linhagem do Céu. 
 
Elas também cumprirão sua tarefa como sentinelas, defendendo, protegendo e cultivando este 
belo mundo, este Jardim do Éden dado a nós por Deus, pelo qual devemos ser gratos. 
 

A Federação dos Povos Mongóis para a Paz Mundial 
 
Senhoras e senhores, a raça Mongol, que compõem 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 e compartilhamos o 
mesmo fundamento cultural. Portanto, vocês devem se tornar os embaixadores da paz e 
emissários especiais do Céu, transmitindo meus ensinamentos e educando os outros para que eles 
possam estabelecer famílias exemplares através do amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem 
verdadeira. 
 
A marca de nascença Mongol não é meramente uma marca física da raça Mongol. Ela é sem 
dúvida a marca dada pelo Céu há muito tempo para funcionar como um sinal pelo qual os 
Verdadeiros Pais elevariam e uniriam toda a humanidade com a chegada da revolucionária era 
após a vinda do céu. Além disso, a raça coreana, se colocando no centro dos povos Mongóis, 
deve estar na linha de frente dos 6,5 bilhões de pessoas do mundo, cumprindo sua missão de 
representar os Verdadeiros Pais. Vocês devem se juntar às fileiras orgulhosas da “força policial 
do reino da paz” e da “corporação do reino da paz” global em obediência ao sublime objetivo da 
Federação para a Paz universal, para o benefício de Deus e da humanidade. 
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Os mais de 280 clãs da Coreia devem se tornar uma unidade, transcendendo os limites de seus 
nomes e clãs, e se unindo orgulhosamente como um povo escolhido por Deus nesta era. Por 
favor, tenham em mente que esta é a missão dada por Deus para vocês como líderes 
representando os clãs e a raça coreana. 
 
Por favor, não esqueçam que a construção do mundo ideal pacífico, o qual Deus contemplou no 
momento da Criação, e que Ele desejava quando criou a humanidade, está agora sendo realizado 
bem diante de seus olhos. Se isto não é um milagre, então o que é? Em todo o mundo, os casais 
abençoados nos matrimônios interculturais estão fincando as raízes do amor verdadeiro do Céu. 
A nova linhagem celeste está dando frutos. O dia se aproxima quando a bela terra se tornará o 
Jardim do Éden original, onde desfrutaremos paz e felicidade duradouras, e onde, por inúmeras 
gerações, nossos descendentes gritarão “Aleluia para o Cheon Il Guk!” 
 
Que as grandes bênçãos e a graça de Deus possam estar com vocês, seus clãs, e o povo coreano. 
 
Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 
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