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Declaração da Era da Realeza Familiar 
 

Sun Myung Moon 
27 de outubro de 2000 
 

Às 7 horas da manhã de 27 de outubro de 2000 (o primeiro dia do décimo mês 
pelo calendário lunar) o Rev. Moon declarou a Era da Realeza Familiar. 

 
Oração 
 
Pai Amado, hoje, estamos celebrando o quadragésimo primeiro Dia dos Verdadeiros Filhos, após 
quarenta anos completos. Enquanto o mundo espiritual celebra esta data, centrando nos Pais de 
Céu e Terra, gostaríamos de proclamar este como um dia de alegria e um dia do sol da manhã, 
um dia quando realizaremos uma grande cerimônia de conversão para conferir o título de filhos 
para todos os descendentes de Adão e Eva, e criar um novo relacionamento de pai e filho na 
terra; portanto, Pai, por favor, aceite toda a cerimônia deste dia com alegria. 
 
Entramos na era quando devemos estabelecer firmemente, baseados na vitória dos Pais de Céu e 
Terra, um país regido pelo amor diante de Seu coração, que deve abraçar e amar Satanás e seus 
seguidores, e a era quando devemos ir para o mundo transcendendo o nível da nação; nesta era, 
gostaríamos de iniciar um dia quando nós, restaurando Seu ideal de criação e como Seus 
segundos herdeiros com a qualificação de filhos, podemos servir ao Senhor como o Verdadeiro 
Pai, enquanto as Nações Unidas, oceanos, terras, toda a terra, e o mundo celeste estão unificados 
para proteger a vida de Seus filhos. Por favor, permita-nos isso quando começamos este dia. 
 
Pai, sendo que agora é a era quando todas as coisas no mundo celeste, todas as coisas na terra, e 
todas as pessoas que tiveram um relacionamento de sangue com o Senhor possam se mover na 
direção do mundo unificado de Sua soberania transcendendo países, o mundo, religião, e todas as 
barreiras, por favor, aceite este como um momento para estabelecer a propriedade que pode 
qualificar todas as coisas na terra para servirem e pertencerem aos Seus filhos e qualificarem os 
filhos que o Senhor recuperou para serem dignos de Seu abraço amoroso. 
 
Através disto, por favor, permita que este seja o momento para recepcionar e abençoar a era 
durante a qual podemos estabelecer a pedra angular em âmbito mundial para a liberação da 
nação de soberania celeste pela proclamação do retorno dos oceanos, retorno das terras, retorno 
do cosmos, retorno da realidade de coração do quarto Adão, e retorno do ideal original, pela 
conexão do mundo oceânico, nações insulares, nações peninsulares, e nações continentais, e se 
colocando na posição mais elevada do que aquela de ter cumprido todos os nossos planos em 
relação ao mundo físico unificado, incluindo a unificação de Sul e Norte. 
 
Toda a humanidade deve alcançar a realidade liberada de bênção na qual serve ao Céu como 
os Verdadeiros Pais e entra na era da realidade de bênção do quarto Adão; e deve se tornar 
capaz de servir a Deus como o Verdadeiro Pai absoluto, único e imutável pela restauração do 
relacionamento mãe e filho em cada família, e entrar na era do relacionamento pai e filho 
restaurado na qual estabelece um relacionamento ideal de pai e filho.  
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Por favor, permita que através disto, todos os descendentes humanos nesta terra se tornem Seus 
parentes de sangue e criem famílias de Seus filhos e filhas zelosos pela liquidação de todos os 
seus erros até agora, e prometendo seguir o caminho de piedade filial. 
 
Este é o dia quando o Senhor governa sobre todo o universo na posição liberada do Verdadeiro 
Pai, indo além de todas as condições restantes de tristeza, e confiando tudo aos Verdadeiros Pais 
e Heung Jin no mundo espiritual. Hoje gostaríamos de ter tempo para nos reunir como Seus 
filhos, fazer uma nova determinação e declarar nossa intenção para servir o Céu. Ansiosamente 
desejamos que o Senhor esteja presente aqui para presidir toda a cerimônia e permitir que este 
quadragésimo primeiro Dia dos Verdadeiros Filhos seja estabelecido como um dia para 
comemorar esta declaração para o universo. 
 
Sob Sua graça e na realidade de unificação e liberação da nação de soberania através de Seu 
amor, todos os membros de nossa família desejam se colocar como filhos de Sua linhagem direta 
que podem cumprir o caminho de um filho zeloso, o caminho de um patriota, e o caminho de 
santos e filhos e filhas sagrados, e queremos oferecer ao Senhor tudo que possuímos no cosmos; 
desejamos ansiosamente que, com a condição de aceitar isto, o Senhor permita a transição da era 
para ser aquela na qual o Senhor pode abraçar Seus filhos como membros da família de Sua 
linhagem. 
 
Através disto, por favor, abra o portão para o lugar onde podemos celebrar o amor entre pai e 
filho em um céu e terra unidos, e tornar este o ponto de início a partir do qual podemos derrubar 
todas as paredes no mundo espiritual e na terra, e marchar na direção da era da luz brilhante de 
amor brilhando sobre todo céu e terra. Imploramos sinceramente ao Senhor. Enquanto 
oferecemos tudo isto nesta cerimônia sagrada, eu oro e declaro que o Senhor aceite isto no nome 
dos Verdadeiros Pais. Amém! Amém! Amém! 
 
Discurso 
 
Agora que todos se inclinaram, permitam-me dizer algumas palavras. Hoje marca o 
quadragésimo ano completo do Dia dos Verdadeiros Filhos, e outubro deste ano também deve 
ser o último mês porque é o mês de bênção e liberação... Este ano, com o quadragésimo 
aniversário do Dia dos Verdadeiros Filhos, devemos estabelecer completamente o 
relacionamento de pais e filhos. Este é o motivo pelo qual a celebração de hoje do Dia dos 
Verdadeiros Filhos é significativa. 
 
Deus e a humanidade falharam em estabelecer um relacionamento pai e filho, e os Verdadeiros 
Pais estiveram trabalhando para estabelecer esse relacionamento. A partir de onde isso deveria 
ser resolvido? Isto começa a partir de suas famílias abençoadas. Vocês entendem isto? Famílias 
abençoadas devem começar servindo Deus como Pai, e servir os Verdadeiros Pais como os 
antepassados da humanidade. Vocês devem ser uma família que pode servir como os Pais 
internos e externos e herdar o amor, vida e linhagem; através de servir e herdar, a raiz que pode 
elevar a consciência reta e nivelada se torna firmemente estabelecida em um ângulo de noventa 
graus na família. 
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Quem é Deus? Adão é o antepassado da família e a raiz da família. Assim, lembrem que a partir 
de hoje, os Pais de Céu e Terra reinarão como rei e rainha da família, vocês entendem? Até 
agora, não houve nenhum rei da família. No futuro, o rei familiar deve receber o trono do rei 
nacional e do rei cósmico. Vocês devem saber que somente através disto é possível que a 
realidade original do Reino Celeste seja conectada. Tudo isto é para o benefício da realeza. 
 
Sendo que realeza tem unidade de sangue com o amor de Verdadeiros Pais, e dos Pais de Céu e 
Terra, sua raiz, tronco, e brotos crescem com a mesma vida, os mesmos elementos, e a mesma 
nutrição. Eles estão crescendo juntos. Este é o motivo pelo qual, quando o reinado do rei familiar 
começa, ele está conectado com aquele do rei nacional, após o qual estará conectado com aquele 
do rei do mundo; agora é o tempo de entrar na lista de registro celeste. 
 
Sendo que tenhamos pago toda indenização e retornado para o ponto original da realidade de 
coração do quarto Adão para a era do oceano, a era da terra, e a era do universo, entramos agora 
na era do estabelecimento original, e assim, os filhos e os Pais devem se tornar unidos e decidir 
sobre o dia do estabelecimento da família além da colina dos quarenta anos. Assim, vocês devem 
lembrar que hoje é quando os Pais de Céu e Terra finalmente passam a reinar como o rei e rainha 
familiar. Vocês devem participar na cerimônia com esse entendimento. 
 
Assim, em sua vida cotidiana, vocês devem atender os Verdadeiros Pais centrados na foto dos 
Verdadeiros Pais em sua casa. Este não é o estilo de uma igreja ou país particular; é a partir de 
sua família que começa a vontade de Deus para a igreja, para o país, e para o mundo. Vocês 
devem fazer um novo início como uma família que tenha herdado esse padrão de linhagem. É 
somente através disto que sua entrada na lista de registro celeste e estabelecimento é possível. 
 
Agora estamos realizando a cerimônia de registro. Agora, as famílias que se registraram seguirão 
para a era na qual atenderão os Pais Celestes como rei e rainha. Vocês entendem isto? Estou 
tentando conectar a realidade do oceano, a realidade da terra, e a realidade do céu, porque 
devemos concluir tudo isto antes do final de outubro. Vocês devem saber que devem ver tudo 
como a era da equalização. 
 
Não pode haver diferença entre um determinado país avançado ou um país atrasado. Um padrão 
uniforme de igualdade deve ser realizado na vida e no ambiente. Unificação deve se espalhar por 
todo o mundo. O que isso significa? Isto significa que todas as famílias abençoadas começam a 
viver vidas nas quais podem atender o rei das famílias. 
 
Enquanto a história de restauração da base de quatro posições através do bebê, pais, e 
antepassados ocorre na família, vocês devem se tornar uma família exemplar que esteja 
conectada somente com o amor de Deus, e criar um lar que serve os Pais de Céu e Terra como 
rei e rainha. Desta forma, este lar servirá o rei no futuro, e este país servirá o rei de céu e terra, 
transformando assim cada canto do mundo no Reino Celeste na terra e o Reino Celeste no céu 
baseado em uma realidade unificada e no padrão da linhagem de sangue. Hoje é o dia que esta 
transformação começa, e vocês devem atender esta cerimônia com um entendimento claro sobre 
isso, vocês entendem? 
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Vocês não têm suas próprias posses – suas coisas, seu país ou a si mesmos. A única coisa que 
vocês têm é sua família. Após estabelecer amor em sua família, seu ser se torna conectado com 
ela através do valor que se conforma ao padrão fundamental desse amor. Todo o universo se 
torna unido centrando em um núcleo, e sua família deve se colocar na posição deste núcleo, 
amando todas as coisas e se tornando seu dono para comê-las e digeri-las, pois elas são criadas 
através do amor de Deus e existem para seu benefício. Desta forma, sua família deve formar a 
realidade de unidade através de amor diante de Deus, tornando-se capaz de ser absorvida e 
absorver. Vocês devem sentir que sua família é como uma pedra angular estabelecida como 
modelo, que serve esses Pais de Céu e Terra, que são o rei e rainha. 
 
Vocês não servem o rei da família de outra pessoa; vocês devem viver uma vida de tal forma que 
sintam que possuem os Pais de Céu e Terra como rei e rainha em seu próprio lar – por sua vida 
inteira. Nas sessões hoondok, vocês devem ter essa consciência e estabelecer um exemplo de 
uma vida de atendimento diante de seus filhos. Do contrário, vocês não serão capazes de dizer, 
“Eu oro em nome de fulano de tal, um membro da família abençoada que herdou a realidade de 
vitória dos Verdadeiros Pais através da bênção.” Vocês devem dizer, “Eu, fulano de tal, 
representando minha família, que herdou a autoridade vitoriosa sobre tudo” enquanto os servia 
como rei e rainha, e somente então sua oração estará correta. Qual é a realidade da autoridade 
vitoriosa? É a realeza. Devemos viver com a consciência que nossa família é a primeira família a 
servir Deus, os Pais de Céu e Terra, e o rei. Os 36 casais abençoados, os 72 casais abençoados, 
todos devem fazer isto. 
 
Este é o motivo pelo qual eu dissolvi a igreja. Baseado neste padrão. Não tivemos a estrutura de 
uma nação até agora. A estrutura de província, cidade, bairro e vila da nação coreana não é uma 
estrutura real. É apenas uma formalidade. É apenas para ser capaz de controlar as pessoas. 
Entretanto, esta era já passou. Vocês devem reconhecer que sua família é uma família que deve 
estabelecer o padrão e tradição de atender o Rei Cósmico. 
 
Isto tem que começar a partir da Federação das Famílias. Eu quero afirmar isso. Esse é o motivo 
pelo qual as famílias que se registraram devem herdar completamente o ideal de criação que os 
Pais Cósmicos criaram, e realizá-lo em suas próprias famílias. 
 
O país e cosmos eternos que serão capazes de estar conectados com a fonte de amor começam a 
partir daqui. Vocês devem viver suas vidas tendo este tipo de consciência. 
 
A partir de agora, vocês não devem discutir sobre nada. Vocês sabem tudo. Vocês devem estudar 
o Princípio Divino e toda a verdade que tenho falado por toda a minha vida, e viver uma vida que 
corresponde a isto. Vocês não devem permitir que sua vida, sua família, seu país ou o mundo 
estejam misturados. Vocês não devem permitir que o padrão fundamental se torne corrompido 
de nenhuma forma. Vocês devem entender isto. 
 
A realeza dos Pais de Céu e Terra será liberada em sua totalidade somente quando o rei familiar 
é elevado como o rei tribal, rei nacional, rei do mundo, rei de céu e terra, e além. Liberação das 
eras do indivíduo, família, tribo, nação ... e era de eternidade ocorrerá. 
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Esse é o motivo pelo qual tirei a placa da Igreja de Unificação. Agora somos a Federação das 
Famílias para Unificação e Paz Mundial. Paz se refere a tudo que é horizontal. Sua consciência 
deve se tornar como um lago tranquilo. É a partir daí que vocês podem se conectar com o 
vertical. Há somente um vertical. Há somente um único centro. O que significa vertical? Centrar 
na ancestralidade de Adão é vertical. 
 
À medida que vocês realizam o horizontal e vertical centrando em seu avô e avó, em seu pai e 
mãe, em você e seu cônjuge, e em seus filhos e filhas que são as raízes crescendo, o ideal de 
criação é realizado. O ideal de criação é realizado quando o avô ama seu neto e quando o pai ama 
seus filhos e filhas. A linhagem de sangue à qual Deus foi incapaz de se conectar foi pela 
primeira vez conectada através de sua família. As três gerações devem estar conectadas. 
 
O avô simboliza o Antigo Testamento. Ainda estamos na realidade desta era historicamente. 
Ainda estamos na realidade desta era. Adão também ainda está na realidade desta era. Ainda não 
temos uma nação ou o mundo. Estamos começando a partir de agora através da família. Vocês 
devem ir além de sua família, nação, e mundo, e criar o relacionamento de pai e filho através do 
qual serão capazes de estabelecer o vínculo de amor no lugar de Deus. 
 
Vocês devem se tornar o esposo e esposa unidos se agarrando a isto com ternura. Ao conectar 
isto aos seus filhos, vocês formam uma trindade. 
 
Centrando na realidade de uma trindade que é acima e abaixo, frente e trás, esquerda e direita, a 
família tradicional que pode atender Deus como o Rei aparecerá. Vocês devem compreender que 
sua própria família é desse tipo. 
 
A partir de agora, não deve haver ninguém que não seja abençoado. Também na Coreia neste 
momento, devemos ter certeza por todos os meios que não exista ninguém que não seja 
abençoado. Os homens e mulheres solteiros, sejam eles de uma família Kim, família Park, 
família Kwak, ou outras famílias, devem ser conduzidos para a bênção, para que sejam incluídos 
na lista de registro celeste, ao invés de serem enviados para o inferno. Para o benefício desta lista 
de nomes celestes, vocês devem trazer qualquer pessoa com forte persuasão, até mesmo, por 
exemplo, seu irmão mais velho que tenha deixado o país e ainda não tenha sido registrado. 
 
Vocês devem saber isto. Houve uma disputa sobre o corpo de Moisés e de Jesus a fim de que 
nem mesmo o cadáver permanecesse no mundo satânico. As famílias que têm um padrão 
tradicional como seu núcleo devem se reunir com famílias do mundo que não são abençoadas, e 
digeri-las. Desta forma, elas devem se conectar com a raiz de seu padrão tribal com a realidade 
original de coração dos Verdadeiros Pais. A menos que vocês se tornem essa família original de 
tradição digna de ser enxertada na família dos Verdadeiros Pais, o rei familiar será incapaz de 
progredir para o rei nacional. 
 
Ao cumprir sua tarefa como um filho ou filha filial, vocês devem ser capazes de ter a autoridade 
tridimensional a fim de que o caminho para herdar a tradição de patriotismo seja aberto. Até 
agora não pudemos dizer que os membros da Igreja de Unificação têm sido parte da família de 
Deus. A partir de agora vocês devem viver uma vida séria como parte da família de Deus, como 
se estivessem realmente atendendo os Verdadeiros Pais em sua vida diária.  
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Vocês devem educar seus filhos estritamente nesta tradição. Não pode haver nenhuma outra 
forma. Eu posso ver chegando um tempo quando as pessoas que não colocam isso em prática 
ficarão doentes. Se você cair, terá que viver uma vida separada de todos os outros, como se 
estivesse em quarentena. Este momento está vindo. Portanto, você deve estar seguro de não 
cometer um erro. 
 
O principal problema é aquele de homens e mulheres. A seguir, o uso indevido de fundos 
públicos. Vocês devem pensar que as pessoas que roubam os ativos nacionais, os trabalhadores 
da empresa que causam prejuízos à sua empresa, ou pessoas que não querem utilizar os recursos 
do país para o benefício do país, mas para seu próprio partido, se tornarão pessoas que 
estabelecem fronteiras nacionais iníquas e ofertas para Satanás. 
 
Tudo tem que começar no fundamento da família. Agora tudo se tornou plano; não há nenhum 
lugar que eu não possa ir. Porque as barreiras desapareceram, não há nenhum lugar que eu não 
possa ir. Entramos na realidade de liberação na qual, onde quer que o Verdadeiro Pai estiver, ele 
será atendido como o Rei das Famílias por todas as pessoas naquele país. Vocês devem saber que 
devemos ir além do padrão dos países terrenos. Centrando na Realeza; no fundamento da 
Realeza do Cosmos, baseado neste padrão, a realidade de liberação pode ser aberta por Deus e os 
Verdadeiros Pais. 
 
O que diz o item número 8 do Juramento da Família? Nossa família, centrando no amor 
verdadeiro, jura, quando entramos na Era do Completo Testamento, alcançar o ideal de unidade 
de Deus e a humanidade em amor através de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, 
aperfeiçoando assim a realidade de liberação do Reino de Deus na Terra e no Céu. Qual é o 
significado da Era do Completo Testamento? É a era do estabelecimento da família. A esperança 
do Antigo Testamento era atender Deus como os Pais e como o Rei, como o Rei do cosmos. 
Entretanto, o povo escolhido seguiu e violou isto. A Era do Completo Testamento é a era do 
Senhor do Segundo Advento que vem centrando sobre a realidade cultural cristã, como o Rei da 
família, como o Rei da nação e como o Rei do mundo a fim de liberar Deus de Sua tristeza. 
 
A perfeição do mundo e a perfeição da nação começa com a família. Vocês devem estabelecer 
uma tradição que possa ser passada através de sua linhagem de sangue para seus descendentes 
pela eternidade. Não importa que sacrifício tenha que fazer, você tem que fazer isto. Se não tem 
a determinação para deixar esta tradição para sua família, você não está qualificado para herdar a 
tradição de ter atendido o rei. Vocês devem entender isto claramente. Vocês devem saber que as 
palavras que estou falando agora serão seu padrão de julgamento quando forem para o 
mundo espiritual. É como ler o veredicto do julgamento. Você não pode viver sua vida familiar 
à moda antiga. O débito do pai ou o débito dos filhos se torna o débito do clã. Os descendentes 
devem pagar esse débito. 
 
Vocês nasceram para ajudar os outros. Vocês nasceram para pagar este débito e viver para os 
outros. Vocês não nasceram para si mesmos. O clã deve punir o filho que vive somente para si 
mesmo. Eles deverão isolá-lo nos Polos Norte ou Sul. Este tempo virá. Se vocês cometem um 
erro, não serão capazes de viver em sua própria vila. Não haverá nada como o registro 
novamente. Vocês devem entender isto claramente. Eu estou explicando para vocês que não 
haverá perdão novamente. 
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Por isso, este 40º Dia dos Verdadeiros Filhos tem um significado especial. O mesmo é 
verdadeiro para o Dia dos Verdadeiros Pais, não é? Neste ano, que é o ano que vai além dos 
quarenta anos, vocês devem estar cientes que Deus se torna a origem, e vocês se colocam na 
posição onde podem seguir seus pais verticalmente ou horizontalmente na realidade de livre 
liberação onde é certo que vocês são os filhos de Deus, onde é certo que vocês servem Deus 
como seu Pai como filhos e filhas filiais. O que é a Queda? O fato que vocês não se tornam 
filhos e filhas filiais de Deus é a Queda. Verdadeiros Pais devem vir, e vocês devem ser 
ensinados sobre isto pela primeira vez. 
 
Eu estive carregando a tocha na minha mão, seguindo na direção do centro, estabelecendo esta 
tradição de iluminar o caminho do dever na direção do céu. Cumprir sua responsabilidade de 
conectar o centro individual com a família, o centro familiar com o centro da nação, o centro da 
nação com o centro do mundo, o centro do mundo com o centro cósmico até o trono de Deus é o 
caminho para encontrar sua própria felicidade. Compreendam resolutamente que este caminho é 
a corrente central e lembrem deste dia como o dia que vocês começaram neste caminho, 
mudando completamente seu antigo estilo de vida habitual e começando em um novo nível. 
 
Vocês também devem ter este tipo de atitude sobre o Juramento da Família. Vocês devem recitar 
o Juramento da Família tendo isto em mente. Qual é o objetivo do Juramento da Família? É para 
se tornar o mestre que pode servir o rei das famílias e restaurar os Pais de Céu e Terra perdidos. 
 
Qual é o item número 2 no Juramento da Família? É cumprir seu dever de piedade filial, de 
patriotismo, de santidade, e seu dever como filhos e filhas divinos. Então qual é o número 3? É o 
dever de herdar a realidade do mundo espiritual e estabelecê-la na Terra. No número 4 vocês 
devem aperfeiçoar o ideal de criação de Deus em sua família e trazer a unificação centrando nas 
quatro condições, a saber, liberdade, paz, unidade e felicidade. Qual é o número 5? Vocês devem 
trazer a unificação centrando no mundo espiritual. Tudo é conhecido no mundo espiritual. Vocês 
devem se esforçar todos os dias para avançar a unificação do mundo espiritual e o mundo físico. 
Vocês estão seguindo na direção da unificação, estão avançando na direção da unificação, e 
então vocês estão acelerando este desenvolvimento. Vocês estão avançando com um bastão a fim 
de fazer isto mais rapidamente. Em países como a América, eles estão dizendo isto e aquilo sobre 
os direitos humanos, mas o que são direitos humanos? 
 
O direito de amar a Deus e estabelecer a tradição de amor na família é um direito cósmico. A 
América é a nação que esqueceu os direitos humanos e protegeu aqueles que destroem a 
família. Se as coisas não estão certas, então elas devem ser corrigidas, mesmo se isto significar 
utilizar alguma punição. Vocês devem consertar as coisas quando as pessoas ainda estão 
crescendo. As pessoas não têm permissão de fazer o que lhes agrada. Todas as coisas más na 
sociedade devem ser limpas completamente. Este é o motivo pelo qual precisamos de uma Lei 
Celeste que possa corrigir todas estas coisas. 
 
Fronteiras que possam separar bem e mal não existem no momento. Precisamos criar este tipo de 
lei e centrar nela; precisamos a linha horizontal unificada centrando no ideal da família que 
aperfeiçoou as eras do Antigo Testamento, Novo Testamento e Completo Testamento, 
precisamos ser capazes de viajar livremente para onde quisermos ir. Centrando em sua família, 
vocês precisam ser capazes de ir aonde quiserem neste mundo. 
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A esperança de Adão e Eva era estabelecer  a soberania de amor de Deus, e se tornar o rei e 
rainha. Vocês devem pensar sobre o Princípio Divino e viver suas vidas de acordo com ele. 
Vocês não devem se tornar pessoas que não realizam nada. 
 
Vocês não podem dizer nada se não tiverem cumprido sua missão. Não ter sucesso em nada é 
circunstância estabelecida por Satanás. Isso pode fazer que coisas ruins aconteçam. Os pais, 
filhos, todos devem sair. Esse é o motivo pelo qual eu mandei todo os meus filhos, para que 
possam crescer e se tornar pessoas de caráter, e somente então eu pedirei que retornem para casa. 
É o mesmo com vocês também. Agora eu transmiti para vocês tudo que possuo. Como transmiti 
tudo para vocês, eu quero que vocês se coloquem na mesma posição como meus filhos e criem 
uma família que possa cumprir o dever de filhos e filhas filiais, servindo os pais e servindo o rei. 
Após se tornarem uma família filial que pode ser aceita pela nação, vocês devem conectar sua 
família com a nação, concluir o caminho zeloso de patriotas, então o caminho zeloso de 
santos, e então o caminho zeloso de filhos e filhas divinos. Então vocês devem se tornar uma 
família central vitoriosa representando Céu e Terra. 
 
Fazendo do indivíduo, família, clã, tribo, nação e mundo o seu centro, herdando a realidade 
vitoriosa de realeza e se colocando diante de Deus, vocês devem se tornar os representantes que 
concluíram a realidade ideal de realeza que é a esperança de Deus em cada aspecto da vida. 
Quando vocês vão para o mundo espiritual pela primeira vez, centrando no fato se vocês 
receberam ou não o direito de herança, se vocês se tornaram ou não parte da família real de 
Deus, isso decidirá se vocês se tornaram filhos que podem servir e atender com amor os filhos de 
Deus em Sua família direta. 
 
Vocês devem saber claramente que sua vida inteira é um período de preparação no qual vocês 
verificam se possuem ou não o direito para receber a herança do Céu. E eu espero que vocês 
vivam suas vidas sem desviar deste caminho nem mesmo um centímetro. Eu tenho vivido por 
oitenta anos seguindo a lei e protocolo do Céu todos os dias. Vocês devem saber disto. Eu quero 
pedir a vocês que façam um esforço especial para viver este tipo de vida. 
 
Agora estamos entrando em uma era quando posso reger sobre suas famílias. Isto é assim? 
Quando vocês têm um rei em sua família, vocês terão que segui-lo. Vocês entendem? Reis 
familiares deverão seguir o rei nacional. Eles são os cidadãos do país. A seguir, quando ele 
ascender para o nível mundial, reis nacionais devem servi-lo. A seguir, o rei mundial deve 
estabelecer o fundamento do rei dos santos, após o qual ele retorna para o trono celeste. Este é o 
país soberano de restauração, unificação e coração. O país soberano na forma de reinado, vocês 
entendem? Vocês devem saber isto claramente. 
 
A partir de agora, somente a constituição e a lei julgarão pecados, determinarão vitória e derrota, 
e determinarão existência e destruição. Se você vive para o benefício dos outros, então será 
capaz de superar todas as leis, enquanto viver para seu próprio benefício fará você tropeçar em 
todo lugar. Ao servir os Verdadeiros Pais, se você fizer isto para seu próprio benefício, você 
tropeçará, e céu e terra estarão unidos contra você. Se um esposo e uma esposa só servem a si 
mesmos, todas as trocas entre o oriente e ocidente serão interrompidas. Tudo que flui como ar e 
água será bloqueado. Amor flui ainda mais livremente do que ar ou água. Ele pode fluir onde 
quer que exista um caminho, mas quando você exige ser servido, então ele se torna bloqueado.  
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Assim, entendendo isto, vocês devem estabelecer a partir de seu próprio ser uma tradição 
familiar de viver para o benefício dos outros. Vocês devem se tornar os galhos e folhas da 
família dos Verdadeiros Pais, e se tornar os representantes da família, nação e raça a fim de 
herdar e se tornar parte da realeza do Céu. As pessoas que fazem isto são os parceiros amorosos 
de Deus, Seus filhos e filhas que se assemelham a Deus e que podem representar a autoridade de 
Deus e estimular o amor aonde quer que forem. 
 
Estou lhes contando a verdade. Lembrem deste dia e não vivam como lhes agrada de agora em 
diante. No futuro, quando a lei é estabelecida e um país é criado, podemos eliminar todas as 
coisas más na linhagem de sangue. Elas serão despedaçadas e eliminadas. Estas coisas são 
inimigas de Deus e da humanidade. Vocês não devem ser pessoas que vivem somente para si 
mesmas, que causam perdas para a nação ou que prejudicam a criação. Vocês devem deixar o 
palácio sujo de Satanás. 
 
Vocês devem ser capazes de amar a criação, viver por ela e ajudá-la. Tudo no universo existe 
para vocês. Vocês devem amar o universo eterno que Deus nos concedeu. Vocês devem amá-lo 
no lugar de Deus. Toda a criação se sacrificará para o mestre amoroso. Tudo na criação nasceu 
para este propósito, vive para este propósito e morre para este propósito. Esse é o motivo pelo 
qual toda a criação seguirá o mestre amoroso. 
 
Vocês serão capazes de levar as coisas que amam nesta terra com vocês para o mundo espiritual. 
Vocês podem fazê-las continuar a existir no mundo espiritual. Vocês têm o direito de fazer que 
qualquer coisa que amem continue a existir no mundo espiritual. O mundo espiritual é o lugar 
onde vocês podem herdar o direito dos príncipes e princesas do Céu, e ter o poder de recriar 
qualquer coisa que queiram no lugar de Deus. Amém! 
 
Eu me tornei o rei das famílias. Eu me tornei o rei da minha família. Vocês devem recitar o 
Juramento da Família pensando que este é o dia de um novo início, o dia que vocês começam a 
atender esses pais, vivendo juntamente com eles noite e dia. Vocês devem ter uma atitude 
diferente quando recitam o Juramento da Família. Vocês não devem apenas murmurá-lo. Vocês 
devem pensar que se tornarão uma pessoa que vive o juramento para que se tornem uma pessoa 
que não tem nada que possa retê-los onde quer que vocês possam ir. Vocês devem recitar o 
juramento declarando-o para que possam se sentir resolutos a cumpri-lo para que os Pais de Céu 
e Terra, e todo o Céu e Terra não possam evitar ficar entusiasmados quando ouvem vocês. Ele é 
uma declaração, uma declaração. Vocês devem viver assim todos os dias. 
 
Agora, vocês devem estabelecer o padrão de uma família. Vocês devem formar uma base de 
quatro posições, e três famílias devem se unir para salvar uma família que esteja em ruína; vocês 
devem ter essa responsabilidade. Essa é a base de quatro posições. Nossa Igreja de Unificação 
chegou agora à uma era de boa fortuna celeste. 
 
Bênção 
 
Querido Pai amoroso, no fluxo do tempo, todas as coisas viventes no cosmos devem responder à 
pulsação de Seu amor ideal. Esse amor que caracterizou Seu ideal na Criação.  
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Todos os seres vivos são nada menos do que Sua própria carne e sangue, a essência de Seus 
ossos, a essência de Sua carne. Nossos antepassados deveriam estar completamente unidos com 
o Senhor na raiz de amor eterno e da origem da vida, mas por causa de seu erro, a história de 
tristeza e dor começou. Nós, os filhos da Igreja de Unificação, sabemos que todos os dias ao 
longo da história o Senhor queria esquecer que a queda tinha acontecido. No nome dos 
Verdadeiros Pais, trouxemos a realidade de unificação entre católicos e protestantes nesta terra 
para realizar Seu ardente desejo. A Mãe, representando o Espírito Santo, deu nascimento a filhos 
por causa da Sua dor e tristeza históricas de não ter sido capaz de realizar o ideal de unidade 
entre a mãe e os filhos originais. Ao invés, o relacionamento foi dividido e destruído. A fim de 
cortar as correntes de tristeza e preencher o vazio, Caim e Abel, que estiveram separados, 
deveriam ser unidos. 
  
A separação da família, da nação, do mundo e do cosmos deve chegar a um fim. Todo o cosmos 
foi dividido em céu e inferno. Com um coração de dor e tristeza, a origem da tristeza e dor 
históricas, o Senhor teve que cuidar de todos os assuntos relacionados com céu e terra sozinho, 
sozinho, sozinho, sem uma única alma com quem discuti-los. Eu sinceramente oro que o Senhor 
perdoe a impiedade e deslealdade de toda a humanidade que não reconheceu o Verdadeiro Pai, o 
mestre do amor original de todo o cosmos. 
 
Eu vim a esta terra no nome de um Verdadeiro Pai. Eu vim aqui representando esta Sua família, 
mas não atendi plenamente as Suas expectativas. Eu sinto vergonha sobre mim mesmo sempre 
que me coloco diante do Senhor. O fluxo da história do mal, a água suja que invadiu todas as 
famílias e indivíduos continuou a fluir entre aqueles na esquerda e na direita do espectro político. 
Sabemos quão mal Satanás tem sido até agora ao manter a humanidade separada dos Verdadeiros 
Pais. 
 
O Senhor permitiu todas as solicitações de Satanás. O Senhor tem suportado grande sofrimento 
em Seu coração com a esperança de ver os últimos dias. A humanidade deveria ter verdadeiros 
homens e mulheres; eles deveriam ter criado famílias de amor verdadeiro no jardim original de 
amor, mas as famílias se tornaram o fundo de um barril cheio de água suja. Como Seu filho, eu 
sei bem quão grande é Sua dor por ter que passar por tristeza e dor, nas quais o amor verdadeiro 
nem pôde ser sonhado. 
 
Olhando para trás, minha vida parece como um sonho para mim. Estou na casa dos oitenta anos. 
 
Eu sei que, como Verdadeiro Pai, eu tenho que efetuar a cura final de seis mil anos de história 
em linha com o desejo do Céu neste tempo após ter passado pelos primeiros dois mil anos desde 
Jesus, entrando no novo milênio até o ano 3000. 
 
Eu passei através de todos os tipos de dificuldades e privações a fim de passar pelo desafio até a 
perfeição individual, a perfeição no nível familiar, a perfeição tribal e os níveis nacional e global 
estabelecendo o padrão correto. Eu criei a base que todas as pessoas podem adotar livremente. 
Muito tempo se passou enquanto eu lutava. Eu estava pensando que Seu coração de esperança 
havia afundado no oceano de isolamento e solidão. 
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Enquanto me dirijo na direção do grande oceano, o grande oceano de liberdade sob Sua proteção 
e supervisão, e olho para a terra onde as fronteiras satânicas foram derrubadas, a unidade de Seu 
desejo, a nova autoridade absoluta que nunca tinha existido na história de todos os povos se 
tornou realidade. Embora o Senhor criou todo céu e terra, o Senhor não pôde intervir nas vidas 
de Seus próprios filhos. O Senhor não pôde ser quem o Senhor realmente era. Pai de toda 
humanidade, olhando para a história da Igreja de Unificação, estou envergonhado de mim 
mesmo. Pai, o Senhor conhece muito bem meu coração. Eu segui sozinho através de todas as 
dificuldades ao seguir o Senhor, e aqui estou eu. 
 
Pai Celeste, neste ano finalmente somos capazes de indenizar tudo, e lidar tanto com o mundo 
espiritual quanto com o mundo físico, rompendo assim todas as barreiras que existem entre os 
dois mundos. Esperamos e oramos que este dia no qual podemos fazer a declaração para o 
mundo eterno não seja apenas outro dia passando, mas o marco do estabelecimento completo na 
terra, a lembrança e monumento de nossa vitória em romper as barreiras, que as pessoas e seus 
descendentes em todo o mundo espiritual e no mundo físico podem honrar e respeitar 
eternamente. Agora a ideologia tradicional de Verdadeiros Pais já se estabeleceu como uma 
realidade da cultura de vida no mundo unificado sem nenhuma barreira, e o ambiente externo foi 
restaurado, mas os padrões internos ainda não foram alcançados. Portanto, neste dia os 
Verdadeiros Pais, com firme resolução, estão fazendo a agonizante declaração final para alcançar 
nosso objetivo. 
 
Além disso, já se passaram mais de quarenta anos desde o estabelecimento do Dia dos 
Verdadeiros Pais e o Dia dos Verdadeiros Filhos, e agora somos capazes de começar outro curso 
de 40 anos amanhã. O início do serviço aos pais de céu e terra e Deus como um ser liberado e 
independente deveria ter sido desde a família de Adão até a tribo, raça, nação e o mundo. Na 
história humana, a família de Adão deve começar a nova era como os donos do reino de amor 
que ostentarão o símbolo do amor vitorioso de Deus em Seu jardim, e sofrer em Seu nome. Mas 
sabemos que os Verdadeiros Pais sozinhos não podem organizar o registro e entrar na era, e 
assim, a Verdadeira Família, em conexão com os quatro Filhos Verdadeiros no mundo espiritual 
incluindo Heung Jin, assumiu a responsabilidade e fez a declaração. 
 
Portanto, por favor, permita que as posições de Verdadeiros Pais e Heung Jin no mundo 
espiritual se tornem unidas, e ajudem aqueles abençoados pelos Verdadeiros Pais a não serem 
perdidos. Agora que os pais e filhos e filhas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico|, 
são responsáveis por fazer as preparações, por favor, permita que as famílias abençoadas, que 
têm a permissão para entrar na nova era neste fundamento, lembrem o grande valor disto e o 
quão endividadas estão com Deus e os Verdadeiros Pais. 
 
Neste Dia dos Verdadeiros Filhos, celebrado pela primeira vez a mais de quarenta anos atrás, 
declaramos a todos que a realeza das famílias começou, com os Verdadeiros Pais, os Pais de Céu 
e Terra, como rei. Todos fizemos uma firme resolução para atendê-los como rei e trabalhar com 
eles 24 horas por dia no mesmo ambiente com eles, para que possamos viver como os futuros 
príncipes e princesas que herdarão sua realeza. Pai Celeste, por favor, lembre este dia, e nossas 
resoluções, e aceite nosso juramento. 
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Agora não há ninguém que possa ser responsável pelas reclamações. A família de Adão sozinha 
deve se tornar o sucessor de Deus, os fundadores da nação de Deus, e se tornar filhos e filhas que 
podem estabelecer a realeza no lugar do Deus vitorioso, como se recriasse o mundo espiritual e o 
mundo físico mais uma vez. Agora fazemos o anúncio que nos tornaremos esses filhos e filhas, 
para que possamos herdar a vitória dos Pais de Céu e Terra, estabelecer a realidade de realeza no 
céu, e a realidade da família real, e finalmente marchar em frente para a era na qual o ambiente 
unificado pode se estabelecer tanto mundo espiritual quanto no mundo físico por todas as eras 
que virão. 
 
Também declaramos que tudo e todos criados por Suas mãos agora se colocam na presença de 
Sua soberania de amor como Sua família e parentes. Esperamos e oramos que o Senhor permita 
que o clã de Satanás ainda deixado no mundo espiritual seja confrontado pelos bons 
antepassados, para que eles possam cumprir as responsabilidades de juízes ao lidar com os maus 
espíritos. Também oramos que o Senhor permita a vitória sobre os maus espíritos para serem 
conectados com o início de uma nova família, e o fundamento substancial de sua vitória para se 
tornar uma lei estabelecida que alcançará até mesmo o mundo eterno. 
 
Os Verdadeiros Pais vieram à terra e estabeleceram a realidade religiosa, concluíram as bênçãos 
e desejos de restaurar famílias, e estão agora encarregados de todas as pessoas tanto no mundo 
espiritual quanto no mundo físico, transcendendo barreiras nacionais, como seus pais. Ainda 
falta cumprir as responsabilidades por estabelecer o caminho tradicional para o Reino do Céu na 
terra, no qual o Senhor, Deus, pode ser atendido como rei, como também a reorganização de 
ambos, mundo espiritual e mundo físico. Pai Celeste, permita-nos começar de novo a fim de 
cumprir estas missões, para que tudo possa ser cumprido e nosso caminho de mão única nos 
conduza à vitória. Por favor, esteja conosco enquanto realizamos as cerimônias abençoadas. 
 
O fundamento de supremacia vitoriosa será legado para todos os seres humanos, que se colocam 
liberados como descendentes diretos de Deus, e eles também receberão a bênção e formarão 
famílias que podem herdar a realeza estabelecida pelos Verdadeiros Pais, os Pais de Céu e Terra, 
pelo estabelecimento do padrão objetivo no nível horizontal. Por favor, permita-nos ter a 
convicção que nos tornaremos parte da linhagem de Deus, que passará adiante a vida e tradições 
eternas da linhagem, e permita-nos ter o coração para sermos fiéis a esta convicção para que, 
começando a partir dos indivíduos, possamos influenciar famílias e o mundo eternamente. 
 
Permita nos tornarmos famílias que são capazes de defender a posição dos donos, centradas na 
realeza vitoriosa dos Pais de Céu e Terra com uma mente e um corpo, como também a posição 
de donos absolutos das famílias que podem herdar a realeza, para que possamos conectá-las com 
as posições dos donos das tribos, raças, nações, mundo e o cosmos automaticamente. Permita nos 
tornarmos famílias que são capazes de absorver e recepcionar tudo isto com um coração fiel, e 
que podem herdar a bênção de Deus como famílias que guiarão a realidade de liberação e vitória 
no mundo inteiro, que serão amadas pelos Pais de Céu e Terra, e que herdarão a graça da bênção 
a partir deles. Declaramos neste dia que nos tornamos parte de Sua linhagem de sangue direta, e 
cumprirmos todas as coisas mencionadas acima como famílias. Pai Celeste, por favor, nos 
abençoe para que as famílias abençoadas possam estar unidas e servir os Verdadeiros Pais como 
famílias ideais como o Senhor deseja. 
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Esperamos e oramos que até mesmo o céu e a terra sejam movidos, e preenchidos com o louvor e 
vitória de liberação que estarão conectados com a supremacia vitoriosa do Céu. Eu relato isto no 
nome dos Verdadeiros Pais, e declaro o estabelecimento da família dos Verdadeiros Pais e o 
início de famílias na era da realeza. Permita que tudo seja feito como o Senhor deseja. Amém! 
[Amém!] Amém! [Amém!] Amém! [Amém!] 
 
Discurso 
 
Quando oram em sua família, vocês devem dizer, “no nome de uma família abençoada central.” 
Vocês entendem? Por favor, ensinem os membros a dizer isso quando eles oram em suas 
famílias. Elas são o centro do mundo e de céu e terra. Sendo que as maneiras de um filho zeloso, 
um patriota, um santo, e um filho ou filha sagrado emergiram através das eras históricas, vocês 
podem representar todos elas... 
 
As pessoas centrais que são abençoadas são o pai e o filho, e eles se tornam unidos com o rei. O 
pai deve dar a bênção, e todos devem ser dignos da bênção. Vocês entendem? Quando a 
linhagem de sangue é corretamente estabelecida, todos podem seguir automaticamente. Agora é 
o tempo para fazermos isto para o país. Em cada país, devemos nos tornar o tipo de famílias 
nunca visto antes na história. 
 
Vocês devem entender quão assustador é este registro. Isto não é algo que vem e vai. Qual das 
três eras? Agora é a grande transição. A história está girando em um círculo completo em uma 
grande transição, e é através do estabelecimento da família que a Era do Antigo Testamento, a 
Era do Novo Testamento e a Era do Completo Testamento são concluídas. O estabelecimento da 
família é o estabelecimento da realeza. Vocês entendem isto? Não é nem a democracia e nem o 
comunismo, mas o estabelecimento da realeza. O estabelecimento da realeza significa 
estabelecimento do reino de amor. 
 
A grande transição das três eras, a base de quatro posições... O que vem a seguir? O registro da 
base de quatro posições. E a seguir? É a cerimônia de unificação e bênção. Todas estas estão 
incluídas. A base de quatro posições então é registrada na lista celeste, em três estágios. Se Deus 
é a primeira geração, Adão e Eva são a segunda geração, contudo, a terceira geração ainda não 
está conectada. 
 
O que foi a queda? Foi a linhagem de sangue que deu errado. As três gerações foram perdidas 
porque a linhagem de sangue deu errado. Este é um enorme problema. O que deveria ter crescido 
como uma verdadeira oliveira acabou como uma oliveira selvagem. Este é o motivo pelo qual a 
história de restauração está ocorrendo. A história de restauração começa com as três gerações 
centrando na carne e sangue de Deus. Os três estágios dão nascimento a filhos e filhas pela 
conexão com a nova linhagem de sangue da bênção, e isto segue para o nível global.  
 
Na realidade de três gerações, cada uma delas tem o mesmo valor. Se vocês olham para isto de 
forma vertical, Deus é a primeira geração, meu pai e minha mãe, os pais, são a segunda geração, 
e eu mesmo sou a terceira geração. Expansão começa a partir da terceira geração...  
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A partir de agora, cada um de vocês está começando seu próprio clã, a partir de seus próprios 
conhecidos e parentes. O problema em questão é como proteger e preservar esta linhagem de 
sangue pura. A partir de agora, manter a linhagem de sangue pura é fundamental. Os judeus 
não apedrejavam até a morte alguém que manchava seu clã? 
 
Chegou o tempo para eu buscar minha terra natal. Chegou o tempo para eu ter minhas próprias 
terras, e chefiar uma família. Em outras palavras, é tempo para eu reorganizar tudo, e terá que 
começar com minha própria família. Eu começarei a partir de Hyo Jin, e assim, começarei uma 
nova tradição. 
 
Quando vocês foram abençoados, se você e seu cônjuge são do grupo dos 36 casais ou algum 
outro, não importa agora. O que vocês devem fazer agora é servir os pais de céu e terra como o 
rei, e preparar para a era do estabelecimento completo de forma individual, para que possam 
estabelecer a tradição da família real. Não é esse o motivo pelo qual a Igreja de Unificação 
mudou seu nome no dia 10 de abril do ano retrasado? 
 
Assim, tudo estará terminado uma vez que tenhamos restaurado um país. A Coreia tem uma 
grande responsabilidade. Temos que estabelecer um país nos próximos quatro anos. Devemos 
pedir às mães que trabalhem para o estabelecimento do país. As mães e a segunda geração 
devem fazer isto. Agora é o tempo que a segunda geração se colocará na linha de frente. Mas não 
pensem em termos confortáveis. Vocês devem trabalhar como soldados na linha de frente. Vocês 
devem treinar suas mães. Quando uma mãe vai além de restaurar o país, vocês devem herdar sua 
tradição e se colocar na posição de continuar a linhagem de seu pai. Vocês entendem isto? 
 
A mãe e os filhos devem ser aqueles que se colocam nessa posição a fim de trazer de volta o pai, 
que foi expulso. Em outras palavras, eles podem trazer de volta Adão. É o mesmo com vocês. 
Agora, vocês podem me atender pela restauração da nação. Vocês podem me atender se tornando 
unidos como um casal e criando unidade com seus filhos. Vocês entendem isto? Vocês devem se 
tornar unidos com seu próprio pai a fim de que o eixo vertical surja centrado na família na terra. 
 
Devemos realizar a cerimônia de registro, mas quem deve se registrar? Eva deveria se registrar 
primeiro. Foi Eva e Caim que destruiram o registro no início. Esse é o motivo pelo qual o filho e 
a mãe devem se tornar unidos. Se a mãe não se torna unida com seu filho, ela não pode dar 
amor para ninguém. As esposas não podem dar amor para seus esposos. 
 
O que eu disse agora? A mãe tem que se tornar unida com o filho. Ela não pode encontrar seu 
esposo, o pai, a menos que ela se torne unida com seu filho e o coloque na frente diante dela. A 
mãe foi expulsa. E a mãe, por sua vez, expulsou o pai. Por isso, a menos que ela se torne unida 
com seu filho, não há nenhuma forma que ela possa encontrar o pai. Esse é o motivo pelo qual eu 
disse que ela não pode dar amor para seu esposo. É assim como a lei funciona. 
 
Portanto, ela deve ser isolada. Seu pai está na realidade do arcanjo, e ele não tem uma nação. Ele 
não pôde passar através da realidade de Israel. Ele não pôde restaurar a nação e o mundo. Os 
padrões externos já foram cumpridos. Mesmo se vocês não seguem, meu caminho será cortado 
diante de mim, e ele não será destruído. Ele está estabelecido. 
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Entre todas as famílias no mundo, se há ao menos uma família que me segue, eu posso continuar 
em meu caminho sem impedimento pelas outras. Esse é o motivo pelo qual estou declarando este 
dia. Vocês sabem para que é a declaração de hoje, não é? Quem sou eu? Eu sou o rei das 
famílias abençoadas do mundo, o rei das famílias. Não há ninguém mais que possa estar 
encarregado das famílias. Não pode haver um segundo ou um terceiro rei. Não há ninguém 
entre presidentes, acadêmicos renomados e afins que possa vir mexer com a ideologia da família. 
Ela é absoluta, única, imutável e eterna. Não deveria ser assim? Naturalmente essa é a forma 
como deveria ser. Isto é muito sério. 
 
Porque era a pessoa que tinha que estabelecer essa tradição, eu não pude ser imprudente. Aqueles 
que estão perto de mim sabem disso. Eu não sou uma pessoa imprudente de forma nenhuma. Se 
eu não tivesse sido cuidadoso, tudo teria sido perdido há muito tempo. Seguindo o caminho 
cheio de voltas e reviravoltas, eu nunca vacilei, porque tive que estabelecer os princípios de 
restauração através de indenização como uma tradição. Meu caminho foi um caminho da cruz. 
Eu não pedi por isso, mas tive que suportar. Vocês devem amar seus inimigos. É a mesma coisa. 
 
Quando se juntam à Igreja de Unificação, vocês estão na posição de sucessores de Eva em 
relação a mim. Vocês estão nas posições de irmão mais jovem e de noivo ao mesmo tempo. 
Quando passa a era da noiva, a era da esposa começa. Isto é então seguido pela era da mãe. 
Então será a era da avó, e finalmente a era do rei. Esse é o motivo pelo qual vocês devem amar o 
Rev. Moon. Vocês não podem voltar atrás. 
 
É o mesmo para todos vocês. Mesmo agora, é assim como deve ser. Esposas que não obedecem 
o que seus esposos dizem serão jogadas na lata do lixo. Pode haver liberdade somente quando 
vocês têm uma nação. Essa é a forma como deve ser. Se vocês não cumprem suas 
responsabilidades, cortarei a Coreia para sempre. Eu nunca mais lançarei meus olhos sobre vocês 
ou seus clãs. 
 
Atualmente estou no processo de reparo e reforma de uma bela casa no Uruguai para meu uso. A 
fim de reparar e reformar uma casa que já foi construída, vocês devem colocar mais esforço do 
que foi gasto na construção dela para torná-la melhor do que era originalmente. As pessoas 
chamam aquela casa de casa do Rev. Moon, não é? Mas eu não vivo lá. Vocês, os membros da 
Igreja de Unificação devem construir um palácio, começando a partir da fundação. A segunda e 
terceira gerações de nossa igreja devem construir o palácio. 
 
Vocês devem preparar o solo para o palácio e edificar um palácio adequado para o rei viver lá. É 
uma tarefa dada por Deus aos descendentes decaídos na terra derramar seu sangue e trilhar o 
caminho de arrependimento. Vocês não podem fazer isso sem estusiasmo. Seu eu pudesse ter 
vivido uma vida moderada, por que vocês acham que tenho vivido dessa forma? Cada centavo 
que ganhei foi dado de volta para o mundo. 
 
O Japão pensa que a bênção externa, a bênção material que eles receberam da civilização 
ocidental por quarenta anos é deles. Se eles não mudarem tudo isso e criarem um espaço vazio, 
se eles não colocarem seu próprio esforço em criar suas próprias coisas, se eles não trabalharem 
duro para tornar seu o que receberam dos outros devotando sua própria energia e esforço ao fazer 
isso, não haverá nenhum lugar para o Japão no mundo. 
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Como um membro da Igreja de Unificação, você não pode considerar suas posses, sua casa, e 
outros pertences como pertencentes a você. Agora não há nada. Como você pode herdar a realeza 
em sua família? Você não pode pensar que sua família é a realidade de independência. Não há 
nada que seu ser deseje; quando você falha em trilhar o curso central para estabelecer seu país, 
você não pode desejar nada que seja maior. Vocês entendem isto? 
 
A partir de agora, embora eu possa não estar mais aqui, ou nunca mais falar sobre Hoon Dok 
Hae, vocês ainda devem manter isto eternamente em sua família. Vocês devem salvar seus 
familiares, tribo e vila. Vocês devem visitar a vila e convidar as pessoas para o Hoon Dok Hae. 
Vocês devem cumprir a responsabilidade desta forma para criar conexões. Já passou a época 
quando vocês podiam sentar confortavelmente e viver sua vida. Devemos equalizar as quatro 
direções. Quer gostemos ou não, devemos fazê-lo. Vocês estarão restringidos se não fizerem isto. 
Neste ponto, isso é a única coisa que eu devo fazer. Devemos fazer isto, não importa quão difícil 
seja. Devemos ir para a Coreia do Norte e demonstrar a tradição e ideal da Igreja de Unificação. 
Não podemos voltar nem mesmo um passo, porque estivemos nos dedicando por cinquenta 
anos...  
 
A partir de agora, pode não haver celebrações como esta, onde todos se reúnem. Ao invés, os 
membros de seus clãs se reunirão. Por exemplo, todos os Kims se reunirão na casa do clã Kim e 
realizarão celebrações lá. 
 
Esse é o motivo pelo qual vocês devem ter seu próprio Dia dos Verdadeiros Pais. Sendo que me 
tornei os Verdadeiros Pais no nível global, e no nível cósmico, vocês devem ter um Dia dos 
Verdadeiros Pais para seu próprio clã. Os verdadeiros pais em cada clã serão como um galho dos 
Verdadeiros Pais. Coletivamente, eles serão como galhos que se estendem em todas as direções, 
leste, oeste, norte e sul. Como galhos, vocês devem herdar 100 por cento da tradição. Todos 
vocês devem se tornar galhos do mesmo tipo. Seria o mesmo para dias como hoje. Em cada 
família, vocês devem estabelecer seu próprio Dia dos Verdadeiros Pais, Dia dos Verdadeiros 
Filhos e Dia de Todas as Coisas Verdadeiras. Todas as celebrações que eu conduzo devem ser 
transplantadas em suas famílias. 
 
Deve haver um departamento dedicado a isto em nossa igreja. Antes, tudo era centrado nas 
famílias, mas agora que estamos na era das nações, devemos ter departamentos para ajustar a 
mudança. O tempo chegou para criarmos departamentos para cada setor em nossa igreja, tal 
como o setor da indústria e o setor da educação. Sim, uma vez que tivermos nossa nação no 
lugar, todas as famílias abençoadas do mundo se tornarão seus cidadãos, transcendendo todas as 
raças e nacionalidades. Esse é o motivo pelo qual todos vocês devem saber falar coreano. 
 
Quando eu restaurar a pátria, toda a humanidade será uma única família. Suas famílias são a raiz 
do reino. A posição de famílias abençoadas é a base para estabelecer a realeza. Um rei é a base 
para estabelecer o reinado. Vocês entendem isto? Devemos estabelecer o reinado. 
 
Membros japoneses, façam as coisas de forma cuidadosa. O país do Japão não existe. Assim, 
quando um ambiente é estabelecido no qual a posição do Japão de esposa original seja perdida, 
vocês terão que se mudar. É o mesmo com os membros europeus. Não importa quão difícil seja, 
vocês devem se mudar para o país original do Pai. Vocês devem se preparar.  
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Se vocês entendem isto claramente, vocês devem colocar isto em prática. Vocês devem trazer 
resultados através de trabalho contínuo. Dessa forma, vocês serão capazes de se registrar na lista 
celeste da nação do Pai. 
 
Tradução: Marcos Alonso 
www.unificacionista.com 
http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon00/SM001027.htm 
 

 


