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DISCURSO NA CERIMÔNIA INAUGURAL DO 
“TIMES AEROSPACE INDUSTRIAL COMPLEX” 

 
Mensagem da Paz nº 6 

 

Este discurso do Rev. Dr. Sun Myung Moon foi dado na cerimônia inaugural do “Times 

Aerospace Industrial Complex da T.A. Korea, LLC,” em 10 de junho de 2006. 

 
Respeitados líderes da Indústria da Aviação; Moradores de Gimpo; Distintos convidados do país 
e do estrangeiro; e em particular, executivos da Companhia Sikorsky que vieram do exterior para 
nos congratular neste dia! 
 
Somos verdadeiramente gratos a todos vocês que vieram de tão longas distâncias, a despeito de 
suas agendas ocupadas, para atenderem à cerimônia de inauguração do Times Aerospace 

Industrial Complex da T.A. Korea, LLC. 
 
Além disso, gostaríamos de expressar nossa gratidão mais uma vez a todos vocês, que tornaram 
possível a realização da cerimônia de inauguração de hoje do Times Aerospace Industrial 

Complex, situado a meio caminho entre o Aeroporto Internacional de Incheon e o Aeroporto 
Internacional de Gimpo, aberto a mais de meio século atrás.  
 
É nossa esperança que este se desenvolverá em um estado de arte de complexo industrial da 
aviação, tanto em conceito como em realidade, através do recebimento da aprovação como um 
complexo industrial, e sendo designado como um empreendimento que atrai investimento 
estrangeiro. 
 
Eu tenho dedicado minha vida inteira para ensinar o caminho de viver para o benefício dos 
outros através da prática do amor verdadeiro. Este é o princípio básico que seguramente não se 
aplica somente aos indivíduos, mas para todos os níveis da vida—desde a família até a sociedade 
e a nação. No início, eu tinha a convicção que minha pátria da Coreia—que naquele tempo 
estava sofrendo na pobreza—se tornaria próspera, e além disso, que ela se tornaria uma nação 
que poderia compartilhar o que tinha com o restante do mundo; que ela deveria ser capaz de 
contribuir espiritualmente. Além disso, ela precisaria de um fundamento forte de habilidades 
técnicas de engenharia. 
 
Por isso fundei a Indústria Pesada Tongil Co. Ltd., cerca de quarenta anos atrás. A companhia 
importou a mais avançada tecnologia de automóveis das companhias alemãs, e assim, lançamos 
o fundamento para a tecnologia automobilística da Coreia moderna. 
 
Perseguindo a paz mundial através de esforços que vão além de religiões e nações específicas, eu 
ousei iniciar o projeto de ampla escala para conectar as regiões do mundo através da construção 
de um túnel ou ponte através do Estreito de Bering entre a Rússia e os Estados Unidos. Através 
de tal empreendimento, eu estou fazendo meu máximo para inspirar toda a tecnologia a 
contribuir para a paz e o bem-estar da humanidade. 
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Agora que conclui trinta e quatro anos de trabalho longe da minha pátria da Coreia, eu retornei 
para o meu país, e decidi estabelecer o fundamento para a tecnologia da aviação, que de todas as 
tecnologias industriais, é a que requer mais precisão. Isto é para que no século XXI, a Coreia 
possa se tornar uma nação líder na indústria de máquinas, e especificamente, contribuir para o 
desenvolvimento da indústria da aviação. Portanto, eu estabeleci a T.A. Korea, LLC, e busquei 
cooperação tecnológica da Companhia Sikorsky, a qual se orgulha de ter a melhor tecnologia de 
helicópteros do mundo. 
 
Doravante, a T.A. Korea se concentrará em desenvolver helicópteros para o transporte de grandes 
grupos de pessoas para atender a demanda do público, enquanto abre novos horizontes na 
indústria de helicópteros. Esperamos que isto não apenas revolucione o transporte em massa na 
Coreia, mas também contribua para aprimorar a qualidade de vida neste país elevando a 
eficiência da utilização de seu território. É minha esperança que a T.A. Korea, através da 
fundação do Grupo Tongil, possa se estender para 180 nações do mundo através da realização de 
uma campanha para a distribuição de tecnologia que eu sempre tenho defendido. Isto 
desempenhará um papel importante no estabelecimento da Coreia como uma potência industrial, 
e assim, contribuirá grandemente para o desenvolvimento da nação, e finalmente para a 
felicidade de todas as pessoas do mundo. Senhoras e senhores, meus esforços para o benefício do 
bem-estar e paz de toda a humanidade agora estão sendo conduzidos em várias áreas. 
 
Após inaugurar a Federação para a Paz Universal em Nova York, no dia 12 de setembro do ano 
passado, eu viajei para 120 nações do mundo para transmitir minha mensagem inaugural. Eu 
propus que a Federação para a Paz Universal, na posição da “ONU tipo Abel,” deveria ser 
desenvolvida como uma nova organização internacional de paz. Ao mesmo tempo a Organização 
das Nações Unidas, como uma instituição tipo Caim, deveria ser reformada pela criação de um 
conselho de paz, uma organização legislativa composta de líderes religiosos globais do mesmo 
nível como os membros do atual Conselho de Segurança da ONU. Estou me referindo à 
fundação de um Conselho de Paz que não falará pelos interesses de uma nação específica, como 
fazem os representantes da ONU existente, mas que verdadeiramente trabalhará para o bem-estar 
e a paz da humanidade a partir de uma perspectiva inter-religiosa e universal. 
 
Eu estou assumindo este surpreendente projeto pelo benefício da paz e pelo bem-estar da 
humanidade. Portanto, pessoas de todo o mundo me chamam o Rei da Paz e os Verdadeiros Pais 
da humanidade. A T.A. Korea, LLC, certamente se tornará um grande contribuinte para a 
realização deste grandioso projeto. Eu estendo minha gratidão ao governo da Província de 
Gyeong-gi e da cidade de Gimpo, e para o Ministério do Comércio, Indústria e Energia e o 
Ministértio da Finança e Economia, e particularmente ao Ministério da Construção e Transporte. 
Eu também gostaria de expressar minha profunda gratidão pelo apoio dos moradores de Gimpo, 
e por último, mas não menos importante, pelo firme compromisso da cooperação tecnológica da 
Companhia Sikorsky. Obrigado. 
 

Tradução: Marcos Alonso 
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