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FAMÍLIA IDEAL DE DEUS 
E O REINO DO MUNDO IDEAL PACÍFICO – III 

 
Mensagem da Paz nº 9 

 

Este discurso foi proferido em nome do Rev. Dr. Sun Myung Moon em 14.400 cidades através de 

120 nações desde 22 de outubro até 20 de dezembro de 2006, durante a  “Turnê de 120 

Embaixadores para a Paz Discursando pela Paz Mundial.” 

 
Respeitados Embaixadores da Paz, líderes de todas as áreas da vida, distintos convidados do país 
e do exterior, e amadas famílias abençoadas: 
 
Primeiro de tudo, eu gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos vocês por seus esforços 
em realizar a paz para toda a humanidade, e especialmente por seu apoio à Federação para a Paz 
Universal. Como vocês podem saber, depois das cerimônias de coroação nas quais eu fui 
reconhecido como o Rei da Paz, realizadas tanto no Edifício Oficial do Senado dos Estados 
Unidos como na Assembléia Nacional da Coreia em 2004, eu fundei a Federação para a Paz 
Universal na cidade de Nova York no dia 12 de setembro de 2005. Na base dessas vitórias, no 
dia 13 de junho deste ano, realizamos a Cerimônia de Entrada para o Palácio da Paz Cheon Jeong 
e a Cerimônia de Coroação dos Verdadeiros Pais como o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra. 
Estes foram passos dados na direção do estabelecimento do reino substancial do céu na terra, o 
Cheon Il Guk. 
 
Senhoras e senhores, imediatamente após a inauguração da Federação para a Paz Universal, eu 
embarquei em uma turnê mundial de discursos que me levou para 120 nações. Minha esposa, a 
Dra. Hak Ja Han Moon, herdou a vitória dessa primeira turnê mundial e saiu para concluir com 
sucesso uma turnê em 180 nações, declarando a mensagem de Deus na autoridade dos 
Verdadeiros Pais. Através desta turnê, a qual a levou por todo o mundo pelos últimos seis meses, 
ela e nossos filhos trabalharam juntos sem problemas, cumprindo a providência da cooperação 
mãe e filho. Como uma verdadeira mãe acompanhada pelos verdadeiros filhos, ela declarou a 
Palavra e oficiou a Cerimônia da Bênção para a Paz Mundial. Através disto, ela restaurou e 
ofereceu ao Céu a realidade da linhagem e a realidade da unidade de Caim e Abel, as quais 
haviam sido perdidas por Eva, a mãe da primeira família humana. 
 
Senhoras e senhores, 20 de agosto deste ano foi o vigésimo primeiro aniversário da minha 
libertação da prisão de Danbury nos Estados Unidos, a qual foi o último dos seis 
encarceramentos injustos que tive que suportar durante a minha vida. Minha libertação naquele 
dia significou a vitória sobre o aprisionamento em nível mundial e a realização da realidade de 
liberação e completa liberdade interna. Para comemorar esse dia significativo, e para dar as boas 
vindas e congratular minha esposa no retorno de sua recentemente concluída turnê mundial de 
discursos, eu realizei uma reunião de paz em nível global na Coreia. Mais de trinta mil líderes 
centrais, representando 1,2 milhões de Embaixadores da Paz, e líderes de 120 nações, se 
reuniram e fortaleceram suas resoluções de realizar a paz mundial. 
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Agora, no fundamento do sucesso desse evento providencial, estou viajando para todos os cantos 
do mundo com três gerações da família dos Verdadeiros Pais, na autoridade do Rei da Paz no 
Céu e na Terra, a fim de proclamar a mensagem. Ela contém os segredos do Céu, os quais Deus 
enviou para a humanidade nesta era após a vinda do céu. 
 
Distintos líderes, vocês podem sentir o coração intenso com o qual estou assumindo esta turnê 
mundial? Enquanto me aproximo dos meus oitenta e oito anos, eu não sei quando ou onde posso 
desmoronar ao longo do caminho. Eu já coloquei minha vida em jogo ao embarcar nesta turnê 
mundial, e ela pode ser minha última. Eu estou revelando os segredos do Céu. Estas podem ser 
as últimas palavras que os Verdadeiros Pais, que apareceram com o selo do Céu, deixam para a 
humanidade. Eu sinceramente peço que vocês abram seus corações e gravem estas palavras do 
Céu sobre eles. Que vocês possam ter a sabedoria para exaltar estas palavras como o padrão para 
suas vidas e transmiti-las para suas famílias, clãs, seus descendentes e as pessoas em sua 
comunidade. 
 
Senhoras e senhores, meu discurso de hoje novamente tem o título “Família Ideal de Deus e o 
Reino do Mundo Ideal Pacífico,” sendo que este é um resumo da mensagem do Céu que 
transmiti para os 6,5 bilhões de pessoas do mundo durante o ano passado. Meu propósito é 
lembrá-los novamente do papel e missão vistos a partir do ponto de vista da providência de 
Deus, e da importância da era na qual vocês estão vivendo. 
 
O Surgimento da Federação para a Paz Universal 
 
Senhoras e senhores, por toda a história, as pessoas têm trabalhado continuamente pela paz 
baseadas somente no esforço humano. Considerem o confronto entre democracia e comunismo. 
 
Externamente, a diferença entre os dois era a extensão até onde reconheciam e asseguravam os 
direitos e liberdades individuais. Contudo, a partir do ponto de vista da providência de Deus, 
comunismo e democracia são como filhos que perderam seus pais. Os dois se dividiram nas 
posições de Caim e Abel respectivamente, e ficaram presos nas algemas do conflito fraternal. 
 
Por toda a história, movimentos de paz inevitavelmente alcançaram seus limites e terminaram em 
fracasso porque foram organizados por seres humanos imperfeitos. Este é o motivo pelo qual a 
Organização das Nações Unidas, embora lançada com o sonho esplêndido de realizar a paz 
mundial, hoje deve admitir suas limitações inerentes e confessar que não pode mais dar 
esperança para a humanidade. Isto é simplesmente porque a ONU foi lançada durante a era 
anterior ao tempo quando Deus podia diretamente governar o desdobramento de Sua providência 
na história. 
 
Entretanto, agora é inteiramente possível para a Federação para a Paz Universal cumprir sua 
missão de unir céu e terra, e formar o reino do mundo ideal pacífico. Isto é porque ela representa 
a vitória de Deus e o fruto do sangue, suor e lágrimas dos Verdadeiros Pais. Portanto, a 
Federação para a Paz Universal é a esperança estimada do mundo. Ela desempenhará o papel de 
uma contraparte “tipo Abel” para a existente Organização das Nações Unidas “tipo Caim,” para 
renovar a ONU e prover a liderança para uma nova soberania da paz universal conhecida como 
Cheon Il Guk. 
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Portanto, por favor, tenham em mente que vocês, como líderes de todas as partes do mundo, 
estão recebendo a missão celeste para edificar a pátria substancial de Deus, a qual não é nada 
menos do que o ideal que Deus vislumbrava no tempo da Criação. 
 
O Propósito de Criação de Deus 
 
Respeitados líderes de todas as partes do mundo, qual vocês acham que é o propósito derradeiro 
de Deus para criar os seres humanos? Colocado de forma simples, é para experimentar alegria 
através do relacionamento com famílias ideais preenchidas com amor verdadeiro. Como se 
parece uma família ideal? Quando no início Deus criou os seres humanos, Ele fez Adão 
representando todos os homens e Eva representando todas as mulheres, com a intenção que eles 
se tornassem soberanos do amor verdadeiro. Então qual era o caminho mais rápido para eles 
cultivarem um caráter de amor verdadeiro? Em uma palavra, era assegurando um relacionamento 
de pai e filho com Deus, onde eles poderiam viver em atendimento a Deus como seu Pai e 
formar uma família modelo incorporando o ideal de paz de Deus. 
 
Eles deviam ter seguido o caminho de viver como uma única família com Deus, experimentando 
alegria eterna. Deus criou Adão e Eva, e os instalou como os primeiros antepassados da 
humanidade para formarem a família modelo e realizarem o ideal de paz. Ele se comprometeu 
absolutamente em educá-los como Seus filhos, para se juntarem a Ele em amor verdadeiro, vida 
verdadeira e linhagem verdadeira. 
 
Portanto, se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição individual de acordo com a vontade de 
Deus—isto é, se eles tivessem alcançado a perfeição de seu caráter e entrado nas relações 
conjugais com Sua Bênção, eles teriam alcançado a completa unidade com Ele. Deus teria 
habitado dentro da união deles. Seus filhos também estariam ligados a esta ordem sagrada de 
amor e teriam desfrutado um relacionamento direto com Deus como seus Pais. Em outras 
palavras, o matrimônio de Adão e Eva aperfeiçoados teria sido o próprio matrimônio de Deus. 
Deus é para sempre Deus, mas ao mesmo tempo, Adão e Eva deveriam ter se tornado Suas 
encarnações. Eles teriam se tornado o corpo de Deus, e Deus teria se estabelecido dentro de suas 
mentes e corações. Ele teria se tornado os Verdadeiros Pais da humanidade tanto no mundo 
espiritual como no mundo físico. 
 
A Importância da Linhagem 
 
Vocês sabem o que feriu mais o coração de Deus, causando a Ele a maior dor ao longo da 
história desde a Queda de Adão e Eva? Deus perdeu Sua linhagem, e com isso, Deus perdeu a 
base da irmandade humana, e até mesmo Sua soberania sobre a criação. A linhagem de Deus é 
mais preciosa do que a própria vida. Sem ela, os frutos da vida verdadeira e do amor verdadeiro 
nunca amadureceram. Ao invés, estes se tornaram os frutos de Satanás, ausentes de qualquer 
relacionamento com o Céu. A partir deles descendem os 6,5 bilhões de pessoas que agora 
povoam a terra. 
 
Senhoras e senhores, a linhagem é mais importante do que a vida e mais preciosa do que o amor. 
Vida e amor se juntam para criar a linhagem. Linhagem não pode ser estabelecida se vida ou 
amor está ausente. 
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Portanto, entre os três—amor, vida e linhagem—a linhagem é o fruto. A linhagem de Deus 
contém a semente de amor verdadeiro. A linhagem de Deus fornece o contexto e o ambiente para 
uma vida verdadeira. Assim, para nos tornarmos as pessoas ideais vislumbradas por Deus, isto é, 
pessoas de caráter ideal, e criarmos família ideais, primeiramente precisamos estar ligados à Sua 
linhagem. Para dar um passo adiante, somente quando estamos ligados à linhagem de Deus, é 
possível criar a pátria de Deus, a nação ideal. Somente quando estamos ligados à linhagem de 
Deus é possível estabelecer o reino do mundo ideal pacífico. 
 
Por favor, escrevam a importância da linhagem em seus corações. Eu não posso enfatizar isto 
suficientemente. Isto é porque o relacionamento pai e filho é o mais elevado e mais importante 
de todos os relacionamentos, e o relacionamento linear entre pais e filhos é o único caminho 
através do qual a linhagem de Deus pode ser transmitida e criada para durar para sempre. Vocês 
devem estar cientes sobre este ponto. 
 
Entretanto, é o amor falso, a vida falsa e a linhagem falsa que infestaram a terra. O amor, vida e 
linhagem de Deus caíram nas mãos do adúltero Satanás, o inimigo do amor. Céu e terra foram 
sufocados e transformados no inferno. O mundo se tornou um lugar miserável, distante da 
presença de Deus. Contudo, até este dia, as pessoas vivem em ignorância sobre isto. As pessoas 
estão iludidas ao acreditar que a linhagem do inimigo é a linha da vida sobre a qual o mundo 
depende. Esta é a lamentável verdade sobre a humanidade, que é descendente da Queda. Esse é o 
motivo pelo qual nos referimos a este mundo como o inferno na terra. Deus vê a trágica situação 
da humanidade com um coração cheio de dor. 
 
Além disso, quando, devido à Queda, Satanás obteve o controle da realidade da linhagem, ele 
também usurpou o direito do filho mais velho e o direito da soberania. Deus é como um pai que 
trabalhou e suou sua vida inteira para acumular ativos para seus filhos, e um ladrão roubou tudo 
em uma única noite. Quem pode compreender o triste e magoado coração de Deus? Deus perdeu 
Sua linhagem, perdeu Seus filhos, e foi forçado a entregar a soberania das nações e do mundo 
para Satanás. 
 
Entretanto, a vida do Reverendo Moon, cuja tarefa é concluir a missão dos Verdadeiros Pais, tem 
sido uma vida de tristeza, marcada por inexprimível sofrimento e perseguição. 
 
O terceiro Adão, os Verdadeiros Pais, precisa indenizar e reverter completamente todas as falhas 
do primeiro Adão e do segundo Adão. Sua tarefa é completar não somente a missão do Salvador, 
Messias e Senhor em sua segunda vinda, mas também as missões de todas aquelas maiores 
figuras nas quais as religiões estão baseadas.  
 
Com semelhanças ao processo de criação de Deus do universo, sua vida tem constituído a grande 
obra de recriação da humanidade, onde nem mesmo o menor erro é permitido. Este tem sido um 
curso solitário que não pode ser plenamente compreendido por ninguém. Este tem sido um curso 
que o levou por caminhos espinhosos através do deserto—caminhos que ele teve que seguir 
sozinho. Nem mesmo Deus podia reconhecê-lo. Pairando muitas vezes entre a vida e a morte, até 
mesmo vomitando sangue, ele ainda teve que se levar novamente como uma fênix para se manter 
fiel à sua promessa a Deus. 
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Embora fosse inocente, o Reverendo Moon teve que suportar aprisionamento injusto por seis 
vezes: por trabalhar clandestinamente no movimento de independência quando estava estudando 
no Japão em seus primeiros tempos; por propagar a vontade de Deus em Pyongyang, que estava 
sob a regência comunista imediatamente depois da independência da Coreia; durante a 
administração de Syngman Rhee após a Coreia ter renascido como uma nação livre; e, além 
disso, até mesmo nos Estados Unidos, que orgulhosamente se apresenta ao mundo como um 
modelo de democracia. Quem na terra pode compreender a vida do Reverendo Moon? Sua vida 
tem sido de miséria; mordendo sua língua, ele tem suportado tudo isso para o benefício de 
confortar Deus, e para a salvação das pessoas decaídas do mundo que estão sofrendo na realidade 
de morte. Mesmo agora, se alguém fosse olhar para meu coração e falar uma palavra de simpatia, 
eu estouraria em lágrimas, e minhas lágrimas fluiriam como uma cachoeira. 
 
Há somente uma forma para recuperar a realidade da linhagem, o direito do filho mais velho e a 
soberania. Este é o caminho para obter a subjugação natural de Satanás, fazendo Satanás se 
render voluntariamente. Qual é o segredo para realizar isto? Isto somente é possível através do 
poder do amor verdadeiro, quando amamos nossos inimigos mais do que amamos nossos 
próprios filhos. 
 
Amor Verdadeiro 
 
Então o que é amor verdadeiro? Sua essência é dar, viver para o benefício dos outros e para o 
benefício do todo. Amor verdadeiro dá, esquece 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 de um filho dedicado que encontra sua maior satisfação através de se dedicar com todo 
seu corpo e mente para auxiliar seus pais.  
 
Quando estamos ligados através do amor verdadeiro, podemos estar juntos para sempre, 
desfrutando continuamente da companhia um do outro. O poder de atração do amor verdadeiro 
traz todas as coisas no universo aos nossos pés; até mesmo Deus virá e habitará conosco. Nada 
pode se comparar ao valor do amor verdadeiro. Ele tem o poder de 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 verdadeiro de Deus são que ele é absoluto, único, imutável e 
eterno. Portanto, qualquer um que pratique amor verdadeiro viverá com Deus, compartilhará Sua 
felicidade, e desfrutará o direito de participar como um igual em Sua obra. Portanto, uma vida 
vivida pelo benefício dos outros, uma vida de amor verdadeiro, é o pré-requisito absoluto para 
entrar no Reino do Céu. 
 
O Mundo Espiritual Realmente Existe 
 
Senhoras e senhores, cada pessoa tem uma mente e um corpo, e um ser espiritual que é mais 
elevado do que a mente. Deus habita no mundo no qual vivemos com nossos corpos físicos e 
também no mundo espiritual, para o qual nossos espíritos estão destinados a passar.  
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Portanto, somente quando nos tornamos completamente uma unidade com Deus em amor 
verdadeiro, então estamos completos. Tal pessoa aperfeiçoada pode ser um pequeno indivíduo, 
mas representaria toda a história de todos os potenciais relacionamentos futuros, e por isso, 
poderia se dizer que possui valor infinito. Uma vez que estamos cientes que temos esse valor 
universal, compreendemos que nossas vidas devem ser conduzidas à serviço de nossas mentes. 
 
Esse é o motivo pelo qual sua consciência sabe e percebe não somente cada ação que você 
executou, mas também cada pensamento que você teve. Sua consciência está ciente destas coisas 
antes mesmo que seus próprios mestres, pais, ou até mesmo Deus estejam. Assim, se vocês 
estivessem vivendo em absoluta obediência aos comandos de sua consciência, a qual é seu 
mestre pela eternidade, vocês estariam absolutamente garantidos para terem vida eterna. Essa é a 
forma da criação de Deus.  
 
Observando a estrutura de um ser humano a partir de outra perspectiva, podemos reconhecer que 
Deus nos criou como seres com características duais. Ele criou nossos corpos físicos como 
miniaturas do mundo corpóreo tangível e nossos corpos espirituais como representantes e 
senhores do mundo incorpóreo.  
 
Deste modo, um ser humano está destinado a viver por cem anos ou mais no mundo físico e, uma 
vez que o corpo físico cesse suas funções, ele passa natural e automaticamente para o mundo 
espiritual incorpóreo. Desta forma, embora possa não ser percebido pelos olhos em nossos 
corpos físicos, o mundo espiritual é a extensão automática e inevitável de nossas vidas na terra, a 
pátria original e eterna da humanidade criada por Deus. 
 
O mundo espiritual realmente existe. Ele não é um mundo cuja existência tenha sido fantasiada 
ou imaginada. Não temos o direito de escolha referente a ele. Ele não é um mundo que podemos 
ir se isto nos agrada, ou nos recusarmos ir se não nos agradar. Tal como Deus é eterno e 
imutável, o mundo espiritual também é eterno e imutável. Vivemos no mundo físico em nossos 
corpos físicos e formamos todos os tipos de relacionamentos com o mundo existente. De forma 
semelhante, no mundo espiritual estamos destinados a viver em nossos corpos espirituais, 
formando e mantendo relacionamentos íntimos com todos os fenômenos do mundo espiritual. 
 

O Relacionamento entre os Corpos Espiritual e Físico 
 
Entretanto, no relacionamento entre o espírito e o corpo físico de um ser humano, o espírito é o 
mais importante dos dois. O corpo físico dura por cerca de cem anos antes de cessar sua função, 
mas o espírito dura eternamente, transcendendo tempo e espaço. Nem mesmo uma pessoa que se 
sai bem no mundo físico não terá que morrer? Porque isto é assim, antes de passar para o 
próximo mundo, você deve alcançar harmonia entre seu espírito e seu corpo físico vivendo sua 
vida terrena de tal forma que encontre os padrões tanto do mundo físico como do mundo 
espiritual. Em outras palavras, você tem a responsabilidade de aperfeiçoar seu espírito dentro de 
seu corpo físico na base da vida finita que você vive no mundo físico tangível. Entretanto, isto 
não significa que a perfeição de seu ser espiritual acontece automaticamente. Somente na base de 
ter alcançado completa unidade entre sua mente e seu corpo durante sua vida terrena, 
expressando amor verdadeiro através da ação, seu ser espiritual pode estar plenamente maduro. 
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Senhoras e senhores, a fim de que o fruto possa amadurecer e ser colocado no armazém no 
outono, ele deve primeiramente passar através do processo de crescimento da primavera e verão 
e ser provido com os nutrientes fornecidos pela natureza e os cuidados especiais de seu dono. 
Frutos cultivados em um pomar por um agricultor preguiçoso e ignorante, serão atingidos por 
todos os tipos de doenças e serão afetados pelo mau tempo. Certamente eles cairão da árvore 
antes de estarem maduros, ou serão classificados como infestados por germes. Embora ainda seja 
um fruto, este será diferente do outro fruto, sendo que ele nunca será bom o suficiente para ser 
vendido no mercado. 
 
O fruto que amadureceu plenamente na árvore irá automaticamente para o armazém do dono. 
 
Da mesma forma, somente quando o espírito de uma pessoa alcançou a perfeição durante sua 
vida no mundo físico, o que pode ser comparado com a árvore, ele pode automaticamente entrar 
no mundo espiritual incorpóreo do Reino do Céu. Em outras palavras, uma pessoa entrará no 
Reino de Deus no céu automaticamente apenas quando estiver qualificada, e desfrutará o Reino 
do Céu vivendo como uma pessoa plenamente madura em seu corpo físico. 
 
Enquanto vive na terra, todas as suas ações e movimentos são registrados em seu ser espiritual, 
sem exceção, com as leis públicas do céu como o padrão. Deste modo, você entrará no mundo 
espiritual na forma de seu ser espiritual, o qual tem registrado sua vida na terra com 100 por 
cento de exatidão. Seu espírito demonstrará claramente se você tem conduzido uma vida madura 
de bondade, ou uma vida arruinada pelo pecado. 
 
O que isto significa é que Deus não julga você; você será seu próprio juiz. Se está ciente desta 
regra surpreendente do Céu, você desperdiçará os dias restantes de sua vida em egoísmo e 
imoralidade, sucumbindo a todas as tentações de Satanás e em busca de nada mais do que 
prazer? Não, ao invés, você se absterá de ferir e manchar seu corpo espiritual, mesmo ao risco de 
sua vida terrena. Por favor, mantenham esta verdade em mente: se você está destinado ao céu ou 
ao inferno é determinado por seus pensamentos, palavras e ações em cada momento.  
 
Porém, isto não implica que o espírito conduz sua própria vida ou que ele pode expressar amor 
verdadeiro através de ações por si mesmo. 
 
Seu ser espiritual cresce, amadurece e é finalmente aperfeiçoado somente em seu corpo físico, 
através de seu tempo de vida terrena tendo realizado amor verdadeiro, trazendo sua mente e 
corpo em um relacionamento bom e unificado de dar e receber. 
 
Não obstante, inegavelmente, seu ser exterior e seu ser interior estão em um relacionamento 
constante de conflito e luta. Quanto tempo mais vocês permitirão que esta luta continue? Dez 
anos? Cem anos? Em contraste, há inegavelmente uma ordem adequada para todas as formas de 
existência no universo. Isto indica que Deus não criou os seres humanos neste estado de 
desordem e conflito. Vocês precisam saber que é sua tarefa e responsabilidade como um ser 
humano dissipar todas as tentações direcionadas ao seu ser exterior (seu corpo físico) e alcançar 
vitória na vida seguindo o caminho de seu ser interior (sua consciência). A fortuna celeste estará 
com aqueles que conduzem suas vidas dessa forma. Eles alcançarão a perfeição de seus seres 
espirituais. 
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O Reino do Céu e a Família 
 
Senhoras e senhores, que tipo de lugar é o Reino do Céu? Em resumo, o Reino do Céu é um 
mundo transbordando com o amor verdadeiro de Deus. Amor verdadeiro está em seu eixo. Amor 
verdadeiro está em todo lugar, tanto na expressão exterior como também no pensamento interior. 
A vida de todos está preenchida com amor verdadeiro desde o início até o fim. No Reino do Céu, 
as pessoas nascem através do amor verdadeiro, vivem no abraço do amor verdadeiro e seguem o 
caminho do amor verdadeiro até o dia que elas passam para o próximo mundo, o mundo 
espiritual. 
 
O Reino do Céu é um mundo natural onde todas as pessoas vivem para o benefício umas das 
outras. Consequentemente, antagonismo e inveja não podem ser encontrados em qualquer lugar 
nesse mundo. Este é um mundo que não é governado por dinheiro, posição ou poder. Nele, o 
sucesso de cada pessoa representa o sucesso do todo, os gostos de cada pessoa representam os 
gostos do todo, e a alegria de cada pessoa representa a alegria do todo. 
 
O Reino do Céu é o mundo preenchido com o ar do amor verdadeiro, onde todos respiram amor 
verdadeiro. Sua vida pulsa com amor, em todo lugar e em todo tempo. Os cidadãos desse reino 
estão todos ligados através de sua participação comum na linhagem de Deus. Nele, o mundo 
inteiro e todas as pessoas estão conectadas em um relacionamento inseparável, como as células 
em nosso corpo. Amor verdadeiro, o amor que é a essência de Deus, é o único poder governante 
do Céu. Deste modo, Deus também existe pelo amor verdadeiro. 
 
Senhoras e senhores, vocês devem agora se devotar para praticar uma vida de amor verdadeiro. 
Vocês podem amar Deus mais do que Adão e Eva amavam? Vocês podem amar Deus mais do 
que Jesus amou? Pela realização do amor verdadeiro, vocês devem trazer sua mente e corpo em 
perfeita harmonia. Vocês devem estabelecer relacionamentos de amor verdadeiro com todos ao 
seu redor. Para colocar de outra forma, vocês devem aperfeiçoar uma família verdadeira, 
consistindo de três gerações—avôs, pais e filhos—vivendo juntas no amor verdadeiro. Se vocês 
fazem isto durante seu tempo na terra, então serão elegíveis para entrar no céu. 
 
Uma Família de Três Gerações Vivendo em Harmonia 
 
Quando buscamos o ideal perdido da família original, deve haver alguém na posição de Adão 
aperfeiçoado, alguém na posição de Jesus, e alguém na posição do Senhor em sua segunda vinda. 
A partir desse ponto inicial podemos estabelecer a família na qual Deus habitará. Nessa família, 
três gerações—avôs, pais e filhos—viverão em harmonia. Pais e filhos devem servir e atender os 
avôs, porque eles representam os antepassados da família, sua raiz histórica. 
 
Senhoras e senhores, a família estabelece o padrão para se viver juntos em harmonia. O ambiente 
caloroso de unidade baseado no amor e respeito entre pais e filhos, fidelidade mútua e amor entre 
esposo e esposa, e confiança e fraternidade mútua entre irmãos são as manifestações do modelo 
da família ideal de paz. 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 do amor 
verdadeiro. 
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Tais famílias contêm a raiz viva da história e as raízes do Reino do Céu. Em tais famílias, o 
Reino do Céu na terra cria raízes. Elas são o solo no qual a realeza eterna de Deus é firmemente 
plantada. Os avôs, pais e filhos representam as raízes do passado, presente e futuro, 
respectivamente. A raiz do passado representa o mundo espiritual, a raiz do presente é o palácio 
representando o mundo atual, e a raiz do futuro estabelece os filhos e filhas como príncipes e 
princesas. Pelo estabelecimento de tais famílias, estamos erigindo o palácio da paz representando 
a harmonia entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. 
 
Desta maneira, as três gerações de avôs, pais e filhos devem viver juntas como uma única família 
e servir o Deus eterno. Deus deseja ver tais famílias, e é sua responsabilidade como messias 
tribais e Embaixadores da Paz, buscá-las e estabelecê-las— famílias do Cheon Il Guk, o Reino de 
Deus. 
 
Senhoras e senhores, vocês devem formar famílias que Deus sinta saudades e deseje retornar 
depois de ter estado distante. Ele deve se sentir confortável ao visitar sua casa como quaisquer 
pais vindo visitar seus filhos. Isto é o que significa viver a serviço de Deus. 
 
Em tais famílias, Deus é o sujeito vertical sobre sua consciência, e sua consciência é o sujeito 
vertical sobre seu corpo. Assim, a unidade com Deus traz sua mente e corpo em harmonia. Os 
membros da família que estabeleceram esse eixo vertical podem aperfeiçoar as quatro realidades 
do amor e coração: amor paternal, amor conjugal, amor de filhos e amor de irmãos. Essa família 
liga todas as direções: acima e abaixo, frente e atrás, direita e esquerda. Eles giram um ao redor 
do outro em um movimento esférico eterno. Este é o modelo duradouro da família ideal de Deus, 
o qual se expande para o modelo de nações ideais e Seu reino de paz, se o mundo inteiro estiver 
preenchido com tais famílias verdadeiras! 
 
Este seria um mundo ordenado onde as pessoas se governam pela forma celeste e leis celestes, 
sem nenhuma necessidade de advogados, promotores ou mesmo juízes. 
 
Quem seria mais plenamente ciente de suas boas e más ações? Seriam seus avôs, seus pais, seu 
cônjuge e seus filhos. Há alguma coisa que não possa ser resolvida dentro da família? Quando 
pais e filhos, esposo e esposa, e irmãos mais velhos e mais jovens estabelecem um exemplo de 
viver para o benefício uns dos outros, como eles poderiam fazer alguma coisa imperdoável? Qual 
razão eles teriam para cometer crimes? Um mundo governado pela maneira celeste e pelas leis 
celestes é um mundo natural, um mundo desobstruído pela verdade e pela razão pura. Este é um 
mundo do “sol do meio-dia” de valores absolutos, onde não há nenhuma sombra escura. 
 

A Bênção de Matrimônio Internacional e Intercultural 
 
Distintos senhoras e senhores, nossa ligação com a linhagem de Satanás tem causado tanto 
sofrimento por toda a história. Vamos agora corajosamente dar um passo em frente para cortar 
esta ligação e ser enxertados na raiz da linhagem dos Verdadeiros Pais. Porque devemos 
continuar tolamente a viver e morrer como oliveiras selvagens? Uma oliveira selvagem, mesmo 
se ela viver mil anos, somente continuará produzindo as sementes de mais oliveiras selvagens. 
Onde podemos encontrar a forma para fugir deste círculo vicioso? 
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É através da Bênção Sagrada do Matrimônio. A Cerimônia da Bênção Sagrada oferece a graça de 
ser enxertado na verdadeira oliveira. Ela foi instituída pelos Verdadeiros Pais, que trazem a 
verdadeira linhagem de Deus para a humanidade. Uma vez que vocês mudem sua linhagem para 
a linhagem de Deus, sua descendência pertencerá naturalmente à linhagem de Deus. A Bênção 
Sagrada é recebida em três estágios: renascimento, ressurreição e vida eterna. Uma vez que 
vocês recebem a Bênção Sagrada dos Verdadeiros Pais, vocês podem dar nascimento para 
descendentes sem pecado e puros, e edificar uma família ideal. 
 
A melhor maneira de fazer isto é através de uma Bênção de matrimônio intercultural. Estes 
matrimônios contribuem para a grandiosa tarefa de transcender as barreiras de raça, cultura, 
nacionalidade, etnia e religião, e para criar uma única família da humanidade. Na visão de Deus, 
a cor da pele não faz nenhuma diferença. Deus não reconhece fronteiras nacionais. Deus não se 
coloca atrás das barreiras de religião e cultura. Elas não são nada mais do que as armadilhas do 
diabo. O diabo as tem utilizado para reger sobre a humanidade como um falso pai por dezenas de 
milhares de anos. 
 
Vocês têm a missão de ensinar para os membros de suas famílias e clãs que a Bênção do 
Matrimônio intercultural é o meio derradeiro de estabelecer um mundo ideal pacífico aqui na 
terra. Suas famílias e clãs devem se juntar às fileiras daqueles que participam na Bênção do 
Matrimônio Sagrado. 
 
Senhoras e senhores, o caminho está agora amplamente aberto para vocês mudarem sua 
linhagem através da Cerimônia do Vinho Sagrado que os Verdadeiros Pais instituíram. A Bênção 
é de vocês, seja como casais recém-casados ou casais já casados, para que possam estabelecer 
famílias verdadeiras.  
 
De fato, estou falando para o mundo, defendendo que toda a humanidade deve completar a 
mudança da linhagem através da participação na Bênção do Matrimônio intercultural. Estes 
matrimônios também restauram a ordem familiar original capacitando aqueles que são “Abel”—
relativamente mais próximos ao lado de Deus—a assumirem um papel de líder e na posição do 
irmão mais velho. 
 
A Bênção do Matrimônio intercultural é de longe a melhor maneira para restaurar os seres 
humanos para se tornarem os filhos de Deus. Ela é a maior das ações morais, porque o 
estabelecimento de pessoas na linhagem de Deus as eleva para um nível inteiramente novo. Ela é 
um ato que rompe todos os laços de inimizade. É o mais sagrado ritual, convertendo nossa 
linhagem para a linhagem de Deus e nos recriando através dos Verdadeiros Pais. Eles são o Rei e 
Rainha da Paz, as manifestações de Deus em substância que o capacita a conduzir Sua 
providência no mundo atual.  
 

O Movimento de Paz dos Verdadeiros Pais 
 
Eu tenho dedicado minha vida inteira para ensinar o caminho de viver para o benefício dos 
outros. Esta é a prática do amor verdadeiro. Como um princípio básico, ele se aplica não apenas 
para indivíduos, mas para todos os níveis desde a família até a sociedade e a nação. 
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Nesta visão, eu gostaria de reiterar a proposta que tenho feito por um projeto revolucionário e 
verdadeiramente providencial para o benefício da paz e o bem-estar humano, e a edificação da 
pátria de Deus e a terra natal original. A partir do ponto de vista histórico, as divisões do nosso 
mundo em oriente e ocidente, norte e sul, foram feitas por Satanás. Eu estou propondo que 
construamos uma passagem através do Estreito de Bering que separa a América do Norte das 
massas de terra da Rússia.  
 
Esta passagem, a qual eu chamo de Ponte-Túnel Rei da Paz Mundial, conectará um sistema 
internacional de rodovias que permitirá que as pessoas viajem por terra desde o Cabo da Boa 
Esperança na África até Santiago no Chile, e desde Londres até Nova York, através do Estreito 
de Bering, conectando o mundo como uma única comunidade. 
 
Deus está nos advertindo que Ele não tolerará mais separação e divisão. A realização deste 
projeto irá ligar o mundo como uma única comunidade. Ele derrubará as muralhas feitas pelo 
homem, da raça, cultura, religião e país, e estabelecerá o reino do mundo ideal pacífico que tem 
sido o desejo estimado por Deus. 
 
Os Estados Unidos e a Rússia podem se tornar como uma unidade. A União Européia, China, 
Índia, Japão, Brasil e todas as nações, e também as religiões do mundo, podem combinar suas 
energias para o sucesso neste projeto. O sucesso deste projeto será decisivo no estabelecimento 
do reino do mundo ideal pacífico, onde as pessoas não mais irão guerrear. 
 
O Advento do Reino do Mundo Ideal Pacífico 
 
Distintos Embaixadores da paz e líderes de todas as áreas da vida, vocês estão agora vivendo no 
momento mais abençoado e exaltado da história. A era após a vinda do céu chegou! Eu proclamo 
o início do novo céu e nova terra, longamente esperados e desejados pelos bilhões de seus 
antepassados no mundo espiritual que vieram e foram por toda a história.  
 
Esta é a era do reino do mundo ideal pacífico. Os quatro grandes fundadores das religiões e 
bilhões de bons antepassados desceram à terra para orientá-los no caminho celeste. A era quando 
o mundo decaído e corrupto que causa danos à humanidade, permitindo que as pessoas más 
vivam melhor do que as outras, está terminando. 
 
Nosso propósito definitivo é encontrar e estabelecer a nação que busca fazer a vontade de Deus e 
cujos cidadãos servem a Deus como seu centro. Qual seria essa nação? Ela seria o reino do 
mundo ideal pacífico. Ela seria uma nação que se assemelha à forma de uma família verdadeira 
com três gerações vivendo juntas em harmonia, confiando, respeitando e apoiando umas as 
outras e se tornando uma unidade em amor. Em resumo, esta é a nação que a humanidade tem 
desejado por todas as eras, a Utopia onde Deus é o soberano. Isto significa que precisamos de um 
movimento para realizar uma sociedade de interdependência, prosperidade mútua e valores 
universalmente compartilhados. Devemos transformar a humanidade em uma única grande 
família rompendo as muralhas em nossos corações e eliminando até mesmo as barreiras entre as 
nações. Este movimento começa a partir de cada família. Portanto, todos devemos ter em mente 
que é nosso chamado providencial estabelecer uma família verdadeira. Este é o caminho que 
podemos avançar no estabelecimento do reino da paz universal na terra.  
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De fato, tudo isto já está acontecendo. No Oriente Médio, um dos barris de pólvora do mundo, 
Judeus, Cristãos e Muçulmanos encontraram os recursos em minha filosofia de paz para se 
engajarem em uma nova dimensão de diálogo. Em décadas passadas meu Pensamento de 
Unificação desempenhou um papel decisivo no fim da Guerra Fria. Agora estou conduzindo de 
forma bem sucedida por trás das cenas, esforços para trazer a reunificação de minha pátria, a 
Coreia. 
 
Mas ainda não estou satisfeito, porque comecei minha obra de vida sob o comando do Céu. Eu 
vim como os Verdadeiros Pais da humanidade com a unção de Deus, e estou determinado a 
manter minha promessa a Ele. Estou determinado a obliterar todas as divisões e barreiras 
nacionais que envenenaram esta terra e estabelecer o reino do mundo ideal pacífico, onde todas 
as pessoas em qualquer lugar podem viver de mãos dadas. 
 

Nossa Missão 
 
A era após a vinda do céu que Deus e os Verdadeiros Pais abriram é um tempo de mudanças 
dramáticas. Vocês têm a missão de fazer esta era florescer 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 do “exército do reino da paz.” Sirvam a humanidade sob a bandeira da 
Federação para a Paz Universal, a qual está trabalhando para desempenhar o papel de uma 
“Organização das Nações Unidas tipo Abel.” 
 
Dignos cidadãos do mundo, se não vocês, então quem nutrirá e protegerá as famílias abençoadas 
e este abençoado planeta Terra que Deus nos concedeu? 
 
Senhoras e senhores, eu disse que na era após a vinda do céu devemos recuperar a linhagem 
verdadeira que foi perdida quando Adão caiu, recebendo a Bênção do Matrimônio através dos 
Verdadeiros Pais. A providência da Bênção deve ser aperfeiçoada através de cinco estágios: o 
indivíduo, a família, a tribo, a raça e a nação. Desta forma, vamos cumprir nossa missão divina 
como famílias abençoadas na era após a vinda do céu restaurando e estabelecendo o ideal da 
família de três gerações no nível mundial. Este é o mesmo propósito pelo qual Jesus veio à terra, 
e que ele buscou realizar antes de partir deste mundo. 
 
Portanto, estou agora conduzindo todos os messias tribais e nacionais a se unirem e trazerem 
uma conclusão final ao relacionamento inadequado entre a esfera política, representando a 
realidade Caim, e a esfera religiosa, representando a realidade Abel. Com esta vontade 
providencial em mente, eu declarei que um segundo Palácio da Paz Cheon Jeong, para a esfera 
religiosa, será estabelecido em Genebra, Suíça, uma cidade com uma significante história 
referente ao relacionamento entre as esferas religiosa e política. 
 
A Federação dos Povos Mongóis, representando 74 por cento da população do mundo, deve ter 
em mente que está sobre nós a era providencial na qual deve cumprir suas tarefas pela 
restauração do mundo através da Bênção no nível nacional. Isto trará um fim ao conflito entre 
Caim e Abel, o qual teve seu início com a primeira família da humanidade. 
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Senhoras e senhores, chegou agora o tempo providencial quando temos a missão de unir os dois 
filhos, Caim e Abel. É somente através do amor dos Verdadeiros Pais que eles podem se tornar 
uma unidade. Então, tendo recuperado suas posições originais, eles devem dedicar a família ideal 
original restaurada diante dos Verdadeiros Pais, o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra. Por 
favor, mantenham no coração e gravem na mente: Vocês estão vivendo em um tempo quando 
Deus dá a vocês a missão—através da restauração da verdadeira família ideal—de oferecer 
diante do Céu a realidade do amor de irmãos e o direito de soberania que foi entregue a Satanás 
através da Queda de nossos antepassados humanos. 
 
Vocês estão agora avançando para a era de liberação e completa liberdade interna, que é a era 
providencial da realidade do coração do quarto Adão. Em outras palavras, esta é a era após a 
vinda do céu. Este é o tempo quando, falando metaforicamente, o sol está diretamente sobre 
nossos cabeças, para que nenhuma sombra seja projetada. Isto significa que passamos através da 
era antes da vinda do céu, a qual inclui as eras do Velho, Novo e Completo Testamento. Estas 
eras exigiram imensa restituição e compensação a fim de recriar o ideal. 
 
Entretanto, o momento atual corresponde à era anterior à Queda de Adão, a era para construir o 
mundo ideal original. Esta se refere à era de amor verdadeiro que é toda compassiva, toda 
poderosa e tem toda autoridade. Esta é a realidade de coração na qual o mundo espiritual e o 
mundo físico estão conectados como uma realidade unificada centrando nos Verdadeiros Pais, o 
Rei e a Rainha da Paz. Em outras palavras, esta é a era do reino de paz e unidade no céu e na 
terra. 
 
Por favor, tornem-se verdadeiros príncipes e princesas que vivem em atendimento a Deus como 
seus Verdadeiros Pais, pois Ele é o Rei da Paz das multidões. Vamos edificar o duradouro reino 
da paz atendendo aos Verdadeiros Pais, que se tornam o Rei e Rainha da Paz no Céu e na Terra. 
Vamos edificar o mundo de eterna liberação e liberdade, onde não há nenhuma necessidade de 
um Salvador, Messias ou Senhor em sua segunda vinda, e cumprir o caminho de um verdadeiro 
filho devotado, um patriota, um santo, e um membro da família dos filhos e filhas de Deus! Ao 
fazer isso, vamos herdar a vitória dos Verdadeiros Pais, a sua conclusão da restauração através 
de indenização da realidade de três gerações, para que possamos aperfeiçoar o mundo original 
como ele teria sido se não fosse a Queda! Vamos estabelecer famílias ideais modelo para trazer o 
completo estabelecimento da realidade ideal universal de liberação e completa liberdade interna. 
Este será o reino de bondade no qual podemos desfrutar absoluta, única, imutável e eterna paz e 
prosperidade. Esta se tornará a pátria da paz universal, exaltada em louvores por toda a 
eternidade! 
 
Que as bênçãos eternas de Deus possam estar sobre sua família, sua nação e o mundo! 
 
Obrigado. 
Tradução: Marcos Alonso 
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