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O CHEON IL GUK É O REINO CELESTE IDEAL DE PAZ ETERNA 
 

Mensagem da Paz nº 5 
 

Este discurso do Rev. Dr. Sun Myung Moon foi proferido na ocasião da Cerimônia de Entrada 

para o Palácio da Paz Cheon Jeong e na Coroação do Rei da Paz do Céu e da Terra, em 13 de 

junho de 2006, no Palácio da Paz na Coreia. 

 
Mais elevados líderes de todas as nações do mundo, honrados convidados do Céu que se 
reuniram de todos os cantos da terra para celebrar este precioso dia providencial e histórico, e 
pessoas do mundo físico e do mundo espiritual que estão sendo renascidas como cidadãos do 
Cheon Il Guk: Em nome de toda a humanidade no mundo espiritual e no mundo físico, contando 
com mais de 300 bilhões de almas, eu ofereço infindável gratidão e glória a Deus, o Criador de 
todas as coisas, os Verdadeiros Pais eternos da humanidade e o grande Rei do céu e da terra. 
 
Eu peço que vocês levantem bem alto suas vozes em louvor pela vitória dos Verdadeiros Pais do 
Céu e da Terra, o Rei e Rainha da Paz do Céu e da Terra. Eles concluíram completamente todo o 
curso da restauração através de indenização a fim de salvar a humanidade, que, como 
descendentes da Queda, estariam eternamente destinados a vagar no mal e no sofrimento, sempre 
descendo o caminho para o inferno. 
 
Vocês se colocam hoje no local de um grandioso evento na história da providência de Deus. Este 
evento é sem precedentes e nunca será repetido. Este é o dia quando o Rei da Paz finalmente 
ascende em glória. Por favor, reconheçam que, embora eles possam não ser visíveis para vocês, 
milhares e dezenas de milhares de bons antepassados de famílias abençoadas estão aqui. Eles 
estão agora acima de suas cabeças, se juntando a vocês na celebração deste momento 
surpreendente. Toda a natureza está alegre, e céu e terra ressoam com coros de “Aleluia!”  
 
Se realmente entenderam o valor infinito deste dia, vocês seriam ainda incapazes de se sentar. 
Vocês seguiriam por todo o mundo cantando hinos de alegria e dançando em êxtase. 
 

A Cerimônia de Coroação para a Realeza de Deus 
 
Vocês conhecem o significado de 13 de janeiro de 2001? Este foi o dia da Cerimônia de 
Coroação para a Realeza de Deus. Por incontáveis anos o Céu esteve esperando por esse evento 
com grande expectativa. Esta foi a maior e mais exaltada celebração que a humanidade jamais 
testemunhou. Nesse dia, o Reverendo Moon, que recebeu a unção como os Verdadeiros Pais de 
toda a humanidade, e trilhou um caminho de indescritível sofrimento e dor até obter a vitória 
final, ofereceu todo o seu fundamento para o Céu. 
 
Por dezenas de milhares de anos, Deus tem suportado uma existência cheia de lamentação e 
tristeza, mesmo quando Ele conduzia Sua providência com um coração paternal. Quando essa 
cerimônia de coroação foi oferecida a Ele, isto marcou o momento de Sua liberação e liberdade 
interna longamente esperada.  
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Nesse dia providencial, declaramos para todo céu e terra que atenderíamos Deus como os 
Verdadeiros Pais verticais e Grande Rei do Céu e da Terra, que iríamos desfraldar e levantar bem 
alto a bandeira do Cheon Il Guk, e que a nova soberania do Céu tinha começado. 
 
Pelos três anos seguintes, nós, os Verdadeiros Pais, seguramos firmemente o leme enquanto os 
ventos da fortuna celeste sopraram ao nosso redor como um tufão. Seguimos em frente como se 
cada dia valesse como mil anos. Então, no fundamento da vitória dos Verdadeiros Pais, 
declaramos a data de 5 de maio de 2004 como o dia de Ssang Hab Shib Seung. Naquele dia, os 
Verdadeiros Pais trouxeram o término da era antes da vinda do céu com seus longos anos de 
tristeza, e abriram a era após a vinda do céu, a nova era quando podemos construir um novo céu 
e uma nova terra. Isto marcou o início de uma grande e histórica revolução para devolver a terra 
para Deus como uma realidade substancial. 
 
Amados cidadãos do Cheon Il Guk, hoje vocês estão recebendo surpreendente graça. Vocês estão 
participando na cerimônia de coroação do substancial Rei da Paz do Céu e da Terra, e vocês 
estão sendo registrados como cidadãos do Cheon Il Guk. Não somente vocês, mas também seus 
antepassados às dezenas de milhares agradecerão vocês por toda a eternidade pela graça que eles 
estão recebendo juntamente com vocês hoje. 
 
A Bíblia diz: “Buscai primeiro o reino de Deus, e a Sua justiça.” Hoje vocês estão 
testemunhando o milagre dos milagres: o estabelecimento do Cheon Il Guk, a soberania 
substancial na era após a vinda do céu. Deus realmente opera de formas misteriosas. No primeiro 
dia do novo milênio, Deus já tinha determinado a terra para o Cheon Il Guk. Quem poderia 
imaginar, porém, que poderíamos ver o dia quando o Rei da Paz do Céu e da Terra ascenderia ao 
seu trono? Vocês pensaram que isto era apenas um sonho, mas estão testemunhando isto em seu 
tempo de vida. 
 
O Caminho do Povo do Cheon Il Guk 
 
Cidadãos do Reino do Céu, este é um dia precioso e abençoado de vitória e glória. Agora, como 
o Rei da Paz do Céu e da Terra, eu declararei, neste décimo terceiro dia de junho no sexto ano do 
Cheon Il Guk, a missão e as tarefas fundamentais que todos os cidadãos do Cheon Il Guk devem 
entender e viver enquanto trilham o caminho do Céu. 
 
Primeiro, tendo Deus como os Verdadeiros Pais verticais, e vocês como os verdadeiros filhos de 
Deus, vocês estabelecerão a realidade de três gerações em sua família, aperfeiçoarão as Quatro 
Grandes Realidades de Coração, e atenderão Deus no eixo vertical pela eternidade. 
 
Além disso, vocês inscreverão em seus corações a necessidade de defender o Rei da Paz do Céu 
e da Terra, que são os Verdadeiros Pais horizontais, e viver com absoluta obediência no eixo 
horizontal pela eternidade como um cidadão do Cheon Il Guk. Vocês viverão para o benefício 
dos outros, que é a prática do amor verdadeiro, o padrão para sua vida. Vocês estabelecerão uma 
família verdadeira e criarão filhos verdadeiros que são puros e sem pecado, protegendo assim a 
linhagem de Deus e legando-a intacta de geração a geração. 
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Segundo, não importa qual seja a situação, vocês viverão com suas mentes e corpos unidos como 
uma unidade. Em meu caso também, desde o dia que me determinei pela primeira vez a seguir o 
caminho do Céu, resolvi manter isto como meu lema: “Antes que você deseje ter domínio sobre 
o universo, você deve primeiramente obter domínio sobre si mesmo.” 
 
Deus concedeu a vocês uma consciência como seu guia na realização deste objetivo. Sua 
consciência sabe tudo sobre vocês. Ela tem completo conhecimento de cada ação e passo que 
vocês assumem; ela até mesmo conhece seus pensamentos. Sua consciência sabe todas estas 
coisas sobre vocês antes que seu mestre ou pastor saiba. Ela sabe destas coisas antes que seus 
pais saibam. Ela sabe até mesmo melhor do que Deus sabe. Por isso, se vocês colocam sua 
consciência na posição de Deus em suas vidas, e seguem o caminho de obediência absoluta, o 
caminho do “estabelecimento do meio-dia” quando suas vidas não projetam nenhuma sombra, 
certamente vocês estabelecerão uma realidade de ressonância entre suas mentes e seus corpos e 
aperfeiçoarão sua unidade harmoniosa. 
 

Paz Mundial através do Matrimônio Intercultural 
 
Cidadãos do Cheon Il Guk, a unificação do mundo espiritual está concluída. A questão agora são 
os 6,5 bilhões de pessoas vivendo na terra, em seus corpos físicos. Elas se esforçam em agonia 
em meio ao pecado e sofrimento, contudo elas são seus irmãos e irmãs. Sua terceira missão é 
educá-las e trazê-las para casa como o povo do Cheon Il Guk. 
 
Vocês devem educá-las para compreenderem que todos os seres humanos sem exceção, são 
descendentes da Queda e devem mudar sua linhagem de sangue através do recebimento da 
Bênção do Sagrado Matrimônio dos Verdadeiros Pais. Vocês devem continuar a obra de enxertar 
as pessoas na Verdadeira Oliveira, fazendo-as participar na graça do matrimônio intercultural, 
até o dia quando toda a humanidade, contando com mais de 300 bilhões de almas, estiver 
restaurada para a linhagem de Deus. 
 
Quarto, vocês são criados para passar nove meses no ventre, talvez cem anos na terra respirando 
ar, e então passar toda a eternidade no mundo espiritual. Vocês devem entender que, tal como 
uma preparação adequada no ventre é requerida para uma vida saudável após o nascimento, 
vocês devem devotar suas vidas terrenas para se prepararem para o próximo estágio da vida no 
mundo espiritual. Nunca esqueçam que todo o tempo e em todo lugar, e não importa o que vocês 
estejam fazendo, seus antepassados no mundo espiritual estão com vocês. Estejam sempre 
atentos para viverem em harmonia com o mundo espiritual. Comuniquem-se em oração com o 
mundo celeste com sinceridade e dedicação, para que vocês possam se tornar aperfeiçoados em 
sua existência espiritual enquanto estão vivendo na terra. 
 
Quinto, seus talentos e habilidades são requeridos para o gerenciamento e governança do Cheon 
Il Guk. Portanto, arranquem fora agora sua máscara de individualismo egoísta. Ela é mais um 
resquício da era antes da vinda do céu. A fim de pertencer ao Céu, vocês devem mudar a posse 
participando na Cerimônia de Retorno da Propriedade, oferecendo todas as coisas que vocês 
possuem para Deus, e recebendo isto de volta a partir de Deus. 
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Além disso, todos os cidadãos do Cheon Il Guk proverão os fundos para o bem-estar e paz da 
humanidade, não por taxação, mas por contribuições voluntárias. Eles demonstrarão o modelo de 
oferecer os primeiros três décimos de seus rendimentos para propósitos públicos. Isto não pode 
ser uma taxa imposta; tem que ser um presente que cidadãos oferecem voluntariamente ao Céu 
com corações alegres. 
 

O estilo de Vida dos Cidadãos do Cheon Il Guk 
 
Sexto, amados cidadãos do Cheon Il Guk, na era após a vinda do céu é possível recuperar o 
mundo ideal da criação que foi perdido como resultado da Queda. Deus criou todas as coisas no 
universo como nosso ambiente natural; estas coisas são absolutamente necessárias para a 
prosperidade humana. 
 
Os seres humanos e a natureza estão destinados a compartilharem uma realidade de ressonância 
mútua, com os seres humanos como os parceiros sujeitos de amor e a natureza como o parceiro 
objeto prosperando sob a administração humana e embelezada pela criatividade humana. Não 
podemos mais tolerar ações que destroem a natureza e poluem o ambiente. 
 
Como cidadãos do Cheon Il Guk, por favor, tenham a sabedoria para proteger e amar a natureza. 
Retornem para a natureza e desfrutem uma vida de liberação e completa liberdade interna. Amar 
a natureza é amar Deus e a humanidade. Quando a vida humana ressoa com a natureza, o caráter 
humano pode desabrochar em perfeição. As flores de uma verdadeira cultura do coração, um 
mundo verdadeiramente artístico, florescerá. Este será o Jardim do Éden, o ideal original onde 
Deus, os seres humanos e toda a criação vivem em completa harmonia e expressam sua natureza 
original. 
 
Se vocês praticam esse amor verdadeiro em suas vidas cotidianas, como Deus poderia fazer outra 
coisa além de derramar grandes bênçãos sobre vocês? Vocês viverão por toda a eternidade em 
bênção e felicidade. 
 
Sétimo, a era após a vinda do céu que Deus e os Verdadeiros Pais abriram é um tempo de 
mudança dramática. Como cidadãos registrados do Cheon Il Guk, vocês têm a missão de fazer 
esta era desabrochar e dar frutos em bênção e glória. Portanto, por favor, tornem-se emissários 
do Céu, cumprindo as missões duais da “força policial do reino da paz” e “corporação do reino 
da paz.” 
 
Sirvam a humanidade sob a bandeira da Federação para a Paz Universal, a qual está trabalhando 
para estabelecer a posição da “Organização das Nações Unidas tipo Abel.” Dignos compatriotas 
e mulheres, se não vocês, então quem nutrirá e protegerá as famílias abençoadas e este planeta 
Terra abençoado que Deus nos concedeu? 
 
Por favor, tornem-se verdadeiros príncipes e princesas que vivem em atendimento a Deus como 
seus Verdadeiros Pais verticais, pois Ele é o Rei da Paz das multidões. Vamos edificar o 
duradouro reino de paz atendendo o Rei da Paz do Céu e da Terra e cumprir o caminho de um 
verdadeiro filho devotado, um patriota, um santo, e um membro da família dos filhos e filhas de 
Deus. 
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Amado povo do Cheon Il Guk, eu espero que vocês verdadeiramente celebrem e desfrutem este 
precioso e sagrado dia. Se livrem de todas as suas ansiedades e preocupações e celebrem este dia 
em alegria enquanto atendem seu Pai Celeste e os Verdadeiros Pais com todo o seu coração. A 
sinceridade e dedicação expressas por cada um de vocês traz ainda mais glória para este dia. As 
lindas montanhas, riachos, árvores e flores aqui nas vizinhanças do Lago Cheongpyeong estão 
derramando suas bênçãos sobre vocês, enquanto se preparam para embarcar em suas jornadas 
ambiciosas. Seus descendentes também terão orgulho que vocês participaram neste dia 
longamente esperado, e eles honrarão e louvarão vocês para sempre. 
 
Eu oro que a abundante graça e bênçãos de Deus no céu possam estar sobre vocês e suas 
famílias. 
 
Obrigado. 
  

Tradução: Marcos Alonso 
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