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No dia 2 de setembro, o Verdadeiro Pai deu uma mensagem importante durante o
Hoon Dok Hae e continuou a falar para os membros na sequência no pavilhão
adjacente ao palácio da paz (esta foi uma de quatro celebrações Chuseck realizadas
para membros da equipe de organizações providenciais no início de setembro). Um
vídeo com partes do que o Pai disse foi produzido com legendas em inglês, e está
sendo disponibilizado em todo o mundo. Nesta edição, adicionamos conteúdos que
não foram incluídos no vídeo e melhoramos a tradução em geral.
Vocês não sabiam, mas a vontade providencial de Deus deverá surgir e expandir suas fronteiras
de agora em diante, enquanto as fronteiras do mundo satânico recuarão. Vocês devem estar
cientes que cruzamos a metade do caminho neste mundo....
Uma pessoa que se coloca na posição central com determinação desesperada pela vontade de
Deus sempre vai orar com um foco, “Eu sei há quanto tempo o Senhor tem vivido com tristeza e
dor duradoura, então, por favor, que o dia no qual a Sua vontade possa ser realizada venha
rapidamente.” Tais orações nunca seguem sem resposta. Antes que a luz do sol possa alcançar
seu limiar, o sol surge ao longe. Uma vez que vocês conhecem a direção a partir da qual o sol
surgirá, vocês nunca devem perder esse conhecimento. Vocês precisam sempre pensar sobre seu
ambiente e medir a distância até o nascer do sol e estabelecer um sistema ideológico em
preparação para isto.
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Se existe uma constituição supranacional e global, e você tiver que lutar para defendê-la em sua
nação, mesmo se acabar na prisão por fazer isso, e morrer lá, você não terá nenhum
arrependimento sobre sua vida. O Céu vai cuidar disso por você. Somente dois anos e oito meses
da vida de Jesus foi tempo suficiente para influenciar dois mil anos de história. Ele estava
vestido com trapos e parecia um pouco melhor do que algo descartado, mas ele digeriu a
realidade cultural mundana e as situações ao seu redor, e seu pensamento influenciou as pessoas
até o fundo de seus corações.
Quando pensam sobre isto, vocês devem compreender que isto foi mais do que ações de Jesus;
foi a obra de Deus. O mesmo é verdadeiro comigo. Famílias, avôs, irmãos e pais vieram antes de
mim, mas eu fui apartado deles porque Deus me chamou. Eu sou diferente de vocês.
Não importava quem se colocasse contra mim, eu sabia que a coisa importante era alcançar
determinado padrão, porque se eu alcançasse esse padrão, tudo ruim seria negado. Na minha
adolescência, eu tive grande influência até mesmo sobre meu avô e minha mãe. O que vocês
acham que estou fazendo agora? É um milagre pensar que coisas que eu disse ao longo de várias
décadas estão agora se tornando realidade. Eu chamei vocês aqui neste dia porque estamos diante
do mais importante de todos os portais para a próxima fase.
Você precisa saber o que fazer para cumprir sua missão como um mensageiro. Quando você
recebe o chamado de Deus, é um momento para refletir e observar. Há dois tipos de pessoas,
aquelas que recebem o chamado de Deus, e aquelas enviadas como mensageiras especiais; eu
sou ambos os tipos. Quando eu for para o mundo espiritual, as pessoas de lá ficarão surpresas ao
me receber, por causa da história que me cerca.
Um colega de escola e eu ficamos em contato por décadas, mas nunca encontrei com ele. Por
causa do meu caráter e posição, eu não podia falar sobre muitas coisas, mesmo para minha mãe e
meu pai....
Nossa Mãe, por favor, levante sua mão. Aqui está uma mulher que sofreu muito. Ela se relaciona
comigo como seu esposo, mas as demandas que ela faz sobre seu esposo não surtem qualquer
efeito imediatamente. Embora ela esteja na mesma posição como eu, estamos em dimensões
diferentes. Sempre você ouve as coisas.
Eu digo, se não entende, você pode fazer uma ou duas perguntas, tais como, “Como faremos
essas coisas?” Se não entende, você não será capaz de fazer o que pedi para fazer.
Eu não fiquei na Coreia, mas fui para o mundo porque não era possível fazer as coisas aqui. É
assim como eu tenho vivido.
Quantos anos se passaram desde que deixei minha cidade natal? De pé diante do portão que leva
para minha cidade natal, eu saio novamente e procuro minha casa....
Eu vivo em atendimento a este livro [pasta de discursos do Pai]. Olhe para ele. Eu confiei tudo
isto para a Mãe.... Quantas vezes você leu este livo? A substância das instruções de hoje está
neste livro. Ele é meu “segundo ser.” Desta vez eu revisei a introdução...
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Qual é o título? Tudo pode ser explicado pelo título. Todos os meus segredos estão nisto. Eu
proclamei a palavra – a proclamação da palavra pelo Ser Substancial de Deus. Vocês sabiam que
o mundo espiritual foi unificado? Quando digo algo, eu vivo como se isto tivesse acontecido. Eu
vivo com os antepassados e líderes religiosos....
Estou dizendo que vocês não deveriam gostar de mim. Eu sou uma pessoa com uma tristeza
muito amarga. Houve um lugar que eu amei em minha terra natal, onde derramei lágrimas
sozinho. Eu segurei nas pedras na colina sozinho e orei para me tornar um amigo dessa colina
sem amigos. Eu não tinha nenhum amigo. Se eu falar mais sobre isto, pareceria como se eu fosse
miserável....
Estas histórias estão todas registradas neste discurso, o qual é um registro do que tenho realizado,
o caminho que trilhei através da minha vida. Mesmo se você viver com este registro em suas
mãos e lágrimas em seus olhos, este livro não é suficiente para guiá-lo em seu caminho de vida.
Sem me encontrar, você não pode ter sucesso apenas com este livro. O que você fará se tiver
apenas o livro, mas não souber como me amar ou ao livro? Sua mãe, irmã mais velha, esposa,
filhos e filhas terão que desaparecer.

Em breve eu celebrarei meu aniversário de noventa e três anos, e a mãe seu septuagésimo
aniversário. Essa é uma diferença de vinte e três anos. Vocês não sabem como foi difícil
combinar nossos aniversários como um único aniversário. Vocês podem imaginar como foi
possível, mas foi realizado mesmo assim. Restam mais algumas coisas, as mais fáceis. Tudo
mais está concluído. Eu não disse que iria ver acontecer o casamento dos Verdadeiros Pais? Eu
não estou inventando isto. Vocês devem preparar para estabelecer dez, cem, dez mil ou mesmo
cem milhões de vezes mais condições do que aquelas oferecidas pelas pessoas que disseram que
seriam as noivas do mundo. Do contrário, vocês, homens, não serão capazes de receber a nova
bênção e serem apresentados à sua noiva na presença dos Pais. Todos vocês devem realmente
receber a bênção.
A bênção é necessária para um matrimônio. Vocês entendem? Isto pode ocorrer ao mesmo
tempo. A celebração do aniversário dos Verdadeiros Pais será necessária no céu e na terra, e esse
dia também será o dia da bênção. Mesmo se você aprendeu o Princípio e recebeu a bênção, a
bênção que você recebeu não é a bênção real, mas somente a condição para escapar das
armadilhas do mundo satânico.
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Após receber a bênção, você precisa ser virado completamente para o lado certo, para que fique
com o lado certo para cima. Eu também recebi a primeira bênção e a segunda bênção. A terceira
vez será a última. Não recebemos a bênção desde que nos tornamos os Verdadeiros Pais. O
casamento sagrado dos Verdadeiros Pais acontecerá em nosso aniversário. Nascemos no mesmo
dia como se fôssemos gêmeos.... O que vocês devem saber é que o casamento sagrado dos
Verdadeiros Pais deve ser centenas de vezes maior do que qualquer celebração realizada por
qualquer rei no curso da história....
Pensem sobre isto com base no Princípio. Filhos e filhas existiam antes dos Verdadeiros Pais?
Número um, de quem vocês são filhos e filhas? Vocês são filhos e filhas dos Verdadeiros Pais?
Vocês são filhos e filhas de Deus, o Deus da Noite e o Deus do Dia? Bem? De quem? Onde
vocês se ajustam? Vocês são os filhos e filhas do arcanjo. Uma vez que tenham essa resposta, o
Princípio faz sentido claro. Perguntar ou responder mais qualquer questão é desnecessário. Vocês
devem pagar indenização. Se não sabem como indenizar isto, vocês não podem entrar no Reino
do Céu. Vocês precisam entender claramente. Vocês precisam cruzar treze estágios. Vocês
precisam cruzá-los com total fé em mim. É tudo sobre fé absoluta, amor absoluto e obediência
absoluta....
Nosso Dia D não está longe. Vocês sabem sobre o Dia D, não é?... Acho que calculamos ontem
em algo como um ano e cinco meses, ou um ano, quatro meses e vinte e três dias, para ser
preciso. O Dia D logo estará sobre nós. Vocês sabem o que acontecerá então? Os Verdadeiros
Pais já foram casados? Mãe, você já teve um casamento? [Mãe: Formação, crescimento,
conclusão....] Já fizemos todas as cerimônias? Todo Céu e terra devem saber sobre o Dia D
que os Verdadeiros Pais designaram, mesmo aqueles que acabaram de acordar. Vocês acham
que poderia dormir no dia do casamento dos Verdadeiros Pais? E quanto aos peixes na água,
vocês acham que eles vão querer atender ao nosso casamento ou não? [Eles vão querer
participar.] Os ratos, porcos, e até mesmo as minhocas que vivem no subsolo querem vir ao
casamento, ou não? E quanto aos cachorros, porcos, guaxinins ou texugos? E quanto a todas as
coisas não viventes?
E sobre gotas de chuva e a água? Ao invés de fluir, a água viria e esperaria em silêncio no
casamento? Quando vocês pensam sobre isso, não parece justo. O casamento real dos
Verdadeiros Pais seria um evento que qualquer forma de existência no mundo, mesmo pessoas
mortas e enterradas com ossos e carne apodrecendo, iria querer vir e participar. Vocês não
gostariam de vir também, mesmo se estivessem mortos? Não gostariam? Mesmo se tivesse
passado dezenas de milhares de anos desde que tivessem morrido, vocês iriam querer voltar à
vida para celebrar a alegre ocasião do casamento sagrado dos Verdadeiros Pais? Vocês iriam
querer fazer isso, ou não? Vocês gostariam de ver isso, ou não? [Sim, gostaríamos.]
Quando é o Dia D? Quantos dias faltam? [499] Vocês acham que os Verdadeiros Pais reais virão
nesse dia e terão seu casamento? Eu deveria chegar lá antes de vocês, e fechar todas as portas
para deixá-los de fora. Vocês já deram as boas-vindas para os Verdadeiros Pais? Vocês já
prepararam bolos de arroz e uma garrafa de vinho de arroz e esperaram pela chegada deles?
Vocês já compraram uma garrafa de cidra para dar a eles quando chegassem? Vocês não fizeram
isso, não é? O que estou dizendo é verdade, não é?...
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Eu preciso casar todos os filhos e filhas em seus clãs e trazê-los juntos. Neste momento, antes do
casamento da Mãe e do Pai, eles são as maiores posses do Deus da Noite, do Deus do Dia e dos
Verdadeiros Pais. Eles são o maior pilar e raiz. Sem a árvore semente, não pode haver nada mais.
Isso não é verdade? Então o Deus da Noite e o Deus do Dia não precisariam de mim. Eu descobri
que Lúcifer deu um passo em falso e que nossa mãe, Eva, cometeu um pecado. Eu odeio os
frutos de seu ventre, as sementes que ela plantou. Eu odeio até mesmo pensar sobre eles.
Quando estou tentando encontrar a essência fundamental, posso ver que há somente um casal
ancestral. Não pode haver dois conjuntos de Verdadeiros Pais. Não pode haver dois Verdadeiros
Pais. Isso é verdade? [Sim, é verdade.] Deus não tem nenhuma esposa, o mesmo para o Deus da
Noite e o Deus do Dia. Pessoas não casadas desaparecerão. Contudo, por minha causa, eles não
podem desaparecer, não é? Porque elas precisam de mim. Elas estão esperando por esse dia e,
porque eu sei sobre isso, não posso fazer as coisas como me agrada. Vocês devem entender isto
claramente.
Não há bênção maior do que se eu abençoasse vocês no mesmo dia e na mesma hora do
casamento dos Verdadeiros Pais. Há uma única linhagem, não duas.
As pessoas deveriam viver juntas em alegria. Nem acima e nem abaixo, nem grande e nem
pequeno existem. As coisas são como são. Quando pensam sobre o casamento dos Verdadeiros
Pais, vocês acham que eles podem se casar enquanto negligenciam vocês que foram abençoados?
Quem casou os Verdadeiros Pais? Onde vocês poderiam encontrar esse princípio ou regra?
Se você tem posses, deveria se sentir envergonhado. Eu não tenho nem mesmo um relógio de
pulso ou anel. Eu não tenho nada. Aqui estou eu, o chamado fundador de um grupo religioso,
sentado com a Mãe. Mas eu tenho um relógio? As roupas que estou vestindo são as mais baratas,
compradas em uma loja de departamento e feitas de náilon. Elas são de náilon, não de lã. Eu
visto ternos que custam menos de cem dólares....
Assim, vocês virão para o casamento dos Verdadeiros Pais, ou não? [Nós viremos.] Vocês
apenas participarão, ou também tomarão parte dele? Onde vocês irão após receber a bênção?
Onde vocês irão quando estiverem separados da Mãe e de mim? Onde? Vocês têm algum lugar
para ir? No dia que alguém for nomeado secretário-geral da ONU Abel, o reino de Deus
começará a existir. A constituição para o reino de Deus está completamente pronta.
Eu tenho ensinado tudo a vocês, por isso vocês são privilegiados. Nosso aniversário está
finalmente chegando, o dia no qual todas as reclamações que vocês, pobres coitados, têm feito, e
todos os pecados na história podem ser resolvidos. Este será o dia de liberação....
Estou dizendo que vou permitir que vocês tomem parte nesse dia de bênção, tomem parte nesse
fundamento público que os Verdadeiros Pais construíram ao longo de milhares de anos. Não há
nenhum dia mais misterioso do que esse. Nunca haverá. Não pode haver dois conjuntos de
Verdadeiros Pais. Dois tipos de amor verdadeiro ou um amor que ensina sobre dois conjuntos
diferentes de pais não pode existir. Isto é absoluto....
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A fim de criar um local de repouso para todos vocês, a fim de buscar pela noiva e noivo, pela
família de Adão e um mundo que manifesta a vontade de Adão, o qual foi perdido no Jardim do
Éden, um dia comemorativo de bênção para nossos bravos soldados ocorrerá. No dia do
casamento dos Verdadeiros Pais, vocês receberão a bênção, e os clãs serão registrados,
permitindo que eles entrem no céu. Vocês serão capazes de ver esse dia de liberação. Estou
falando sobre registro. Vocês sabem o que significa registro? A nação se tornará diferente. Ao
tomar parte no casamento sagrado dos Verdadeiros Pais, vocês serão capazes de viver sob essa
bandeira de glória. Este é um sonho dentro de um sonho – um tempo mais precioso do que sentar
em um trono cercado por música, mais precioso do que uma canção de congratulação para a
bênção. Vocês precisam estar cientes disso.
Para o benefício desse dia, eu devo dar minha vida, ativos, até mesmo centenas de dólares, e me
tornar um viajante solitário na terra. Finalmente tenho visto a liberação da pátria e descobri que a
Coreia é a terra natal de Deus. A terra ao redor de Jeongju é a pátria e terra natal de Deus. Sei
que este foi o campo de treinamento onde fui cumprir o caminho de piedade filial e lealdade ao
Céu durante minha juventude, meus vinte e trinta anos, a fim de demonstrar como uma pessoa
poderia viver naquele lugar, que é o modelo da nação celeste, e que eu nunca devo esquecer. Se
você for até esse campo de treinamento, deve se submeter a treinamento. Vocês entendem?
[Sim.] Esta é minha terra natal, a terra natal do pai e da mãe. Vocês devem ir e viver lá.
Se vocês podem viver dessa maneira, dando a bênção para seus descendentes e não se afastando
de lá, e eu terei cumprido minha responsabilidade. O que mais posso ensinar para vocês? O quê?
Digam-me. Nada restou. Eu dei tudo. Meu filho Kook-Jin está sofrendo. No entanto, qual pecado
ele cometeu? Também sinto pena de Hyung-jin, porque não pude fazer bem para ele como pai.
Eles têm muitos irmãos que já estão no mundo espiritual. Alguns dos meus filhos e filhas já
foram para lá. Eu deveria ir lá agora e reuni-los. Já vi um quarto dos meus filhos ir para o mundo
espiritual. Eu sei que vocês não estão qualificados para serem candidatos para substituí-los.
Contudo, para o benefício da humanidade, para as pessoas que permanecem, meu sangue deixou
manchas, e juntei vocês em laços de sangue através da bênção. Esta linhagem, na qual estamos
unidos, não pode ser rompida. Esse é o motivo pelo qual vocês devem saber que não podem
evitar este caminho.
Se é um pecado ser o filho de uma pessoa, vocês deveriam aceitar com gratidão esse pecado.
Onde vocês podem ir quando permanece o caminho inevitável, o destino? Vocês devem me
seguir neste caminho. Vocês entendem? [Sim.] Vocês me seguirão ou não? [Nós seguiremos o
senhor.] Fechem os olhos, levantem suas mãos para o céu, e batam palmas ruidosamente.
Coloquem suas mãos para baixo. Por que eu aceito isto? Vocês estão fazendo uma promessa?...
Vocês sabem quantos desses descendentes estão chorando no mundo espiritual? As condições
para eu liberá-los não existem. Vocês devem se lembrar deste dia de hoje, e se preparar para a
chegada deste dia, pensando sobre seus irmãos mais velhos que estão esperando no mundo
espiritual. Quem os salvará? Ninguém. Não há nenhum caminho pelo qual isto possa ser feito.
Vocês devem salvá-los. Entendam isto. Orem sobre isto. Eu não falo inverdades....
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Eu quero ir agora para onde descobri a vontade de Deus e chorei profundamente com um jovem.
Eu anseio por esse lugar. Quando essa pessoa que se agarrou a uma árvore e chorou
amargamente porque ninguém entendia suas circunstâncias retornou para esse lugar novamente,
a árvore e tudo mais tinha ido. Eu devo retornar e reconstruí-lo em sua forma original. Alguém
capaz de reconstruí-lo deve me seguir, seguir as pegadas de um homem que está com mais de
cem anos de idade. Os jovens deveriam derramar lágrimas de gratidão e se mover em frente.
Somente então a pátria que pode me liberar pode reviver. Ela não reviveu, mas pode começar a
reviver.
Eu sigo com essa esperança em mente. Contudo, vocês podem realmente viver neste mundo.
Vocês entendem? Estou lento e não sei quantos meses mais devo durar. Posso morrer e ir
embora, mas devo confiar este mundo no qual tenho vivido a vocês, e transformar o sofrimento
da minha juventude em bênçãos. Meu único desejo é que seus descendentes se tornem
antepassados que possam legar para alguém as coisas que fui incapaz de passar completamente
para meus filhos e descendentes. Eu não tenho nenhum outro desejo. Esse é meu único desejo.
Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de bênçãos. O que eu poderia fazer com dinheiro
agora? O que eu poderia fazer com bênçãos? O que permanece são os materiais de ensinamento
e livros de textos dos meus discursos, os quais estou deixando para seus descendentes. Vocês
devem buscar o que tenho dito e viver de acordo com isto. Vocês deveriam ser capazes de dizer
orgulhosamente que são realmente o fruto do que tenho ensinado. Se vocês podem fazer isso,
eu deverei viver em seu fundamento, e com seus descendentes. Eu deverei ser capaz de viver
com vocês para sempre. Eu não irei para o mundo espiritual; ao invés, eu deverei viver com
vocês. Nesse mundo, seremos capazes de nos ver e cumprimentar. Vamos para esse mundo
juntos! Quanto vocês gostam disso? [Muito.] Vocês irão comigo ou não? [Iremos.]
Coloquem suas mãos no chão, coloquem seus rostos no chão e prometam. Coloquem suas mãos
no chão, joguem-se no chão e prometam que seguirão. Eu espero que vocês sigam. Eu espero
que vocês façam isso. O que vocês acham que seus descendentes farão? Vocês devem protegêlos em meu nome. Eles são seus familiares de sangue. Obrigado.
Se vocês se adaptam, o que aconteceu nesta reunião de hoje não desaparecerá, mas se tornará
uma semente em seu coração que florescerá. Os campos dos seus frutos, vindo do seu seio, serão
revividos em seus descendentes por dezenas de milhões de anos a partir de agora. Não joguem
isto fora. Vocês entendem? Eu oro que vocês não esqueçam o que eu disse e pedi a vocês em
nome dos Verdadeiros Pais. Com isto, eu concluirei a reunião de hoje.
Por favor, levantem-se e eu direi adeus.
Tradução: Marcos Alonso (destaques no texto do tradutor)
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