
 1

Oração e afirmações na Bênção dos Verdadeiros Pais  
 

Sun Myung Moon 
11 de abril de 1960, segunda feira (16.03 no calendário lunar) 
Antiga sede da igreja 
Seoul, Coreia 
A partir de uma gravação de áudio 
 

 
 
Verdadeira Mãe: 
 
Nada pode descrever o coração de Deus agora. Para este lugar que abrange toda a providência de 
seis mil anos, o Senhor enviou sua filha; Sinto-me indescritivelmente maravilhada diante de Seu 
chamado quando o Senhor me encontrou e estabeleceu para realizar Sua vontade. Eu juro me 
tornar unida com todos aqui em todos os aspectos do coração profundo até o dia que Sua vontade 
seja alcançada. 
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Verdadeiros Pais dando a Oração da Bênção em seu Matrimônio Sagrado no dia 11 de abril de 1960 
(16.3 no calendário lunar) 

 
Oração do Pai na Bênção: 
 
Com ansiedade penetrando e fluindo a partir de nossos corações, estamos cientes de que este é 
um momento quando este pulso batendo e ecoando, e este único traço do movimento de sangue e 
carne em nossos corações podem substituir o coração original. 
 
Pai, como o Senhor trouxe este único dia que o Senhor buscou, repetidamente, por seis mil anos, 
agradecemos por trazer este dia na história, e por permitir que Sua filha seja capaz de estabelecer 
o novo curso de uma mãe diante do cosmos. Eu expresso minha gratidão por este ser um 
momento – sendo um dia vitorioso hoje – através do qual o Senhor apareceu diante de todas as 
coisas que aperfeiçoaram sua natureza celeste no universo que o Senhor criou, e que este 
momento é único através do qual o Senhor foi capaz de reivindicar vitória pela primeira vez 
diante do mundo satânico por estar equipado com a condição para liberação ao encontrar este dia 
único. 
 
Eu sei que agora é um momento através do qual reivindicamos vitória e Satanás carrega a tristeza 
da derrota; um momento quando nossas vidas e as vidas das pessoas satânicas serão transpostas. 
Oh Céu, por favor, levante a bandeira da vitória. Oh terra! Por favor, ofereça alegria em retorno 
para o Pai. 
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Glória, glória e glória sem fim. Eu sei que está hora é aquela na qual céu e terra se juntam em 
alegria. Que todos os descendentes e o universo inteiro se deleitem neste momento alegre pela 
eternidade. Pai, mesmo se morrermos, permita-nos marchar na direção do mundo satânico e 
investir nosso coração e alma no estabelecimento de Seus filhos como heróis dentro da 
restauração o mais rápido possível, e fazer esta promessa ao Senhor. 
 
Por favor, aceite Sua filha, que foi estabelecida hoje. Coroe-a com um louro de vitória e 
permita que ela se torne uma filha que pode cortar toda a Sua tristeza e ressentimento. Que o 
tempo que temos pela frente, a partir deste dia, se torne somente de glória vitoriosa, e eu 
sinceramente espero que o Senhor esteja sempre presente nas vidas de todos os membros. Eu oro 
isto em nome da pessoa que o Senhor enviou. Amém. 
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Palavras do Verdadeiro Pai: 
 
O que aconteceu aqui hoje pode parecer simples aos seus olhos. Se visto apenas como uma 
cerimônia, pode parecer um evento que durou apenas algumas dezenas de minutos. Contudo, 
quando você olha para este evento a partir do ponto de vista do Céu, todas as vicissitudes dos 
seis mil anos estão englobadas aqui. 
 
Assim, sabendo disto e para que alcancem a vontade, vocês devem ser capazes de seguir o 
coração do Mestre, aceitar a vontade como um trabalho inacabado, e trabalhar para alcançar a 
imensa vontade pela cooperação com ela. 
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Verdadeiros Pais durante a oração de bênção para a segunda fase do Matrimônio Sagrado, a Cerimônia 
dos Pais Gloriosos; a maioria dos casamentos na Coreia incluem alguma parte em hanbok e outra em 

yon gbok (Vestuário ocidental). 
 
A história de Deus é a história de restauração. Entretanto, que tipo de restauração é requerida? A 
história requer a restauração completa. Restauração completa! Ela pede por restauração 
completa. Durante a era de Adão, Deus tentou trazer restauração através dos irmãos. No tempo 
de Esaú, Deus tentou fazer isso através dos gêmeos. Ele fez isto novamente através de Perez e 
Zerá enquanto eles ainda estavam no útero. Ao passar este padrão, o próximo padrão a ser 
passado – baseado no padrão anterior – é o padrão noiva e noivo. Devemos passar através da 
noiva e do noivo. 
 
Nesse caso, o que deveria ser feito a fim de passar através disto? Uma condição de indenização 
de um para um deve ser estabelecida em sua forma intacta, tal como na era quando Adão caiu. 
Vocês estão seguindo um curso através do qual podem indenizar muito com condições menores. 
Entretanto, se alguém tem responsabilidade sobre o todo, essa pessoa deve pagar a mesma 
quantia de indenização; essa pessoa deve ser capaz de estabelecer essas condições e passar 
através delas a partir de uma posição difícil. 
 
Assim, se as igrejas estabelecidas e o povo coreano tivessem me apoiado quando comecei este 
curso, eu não teria seguido através de tanto sofrimento. Eu comecei a seguir neste caminho na 
idade de vinte e seis anos; se eles tivessem apoiado a vontade de Deus, a Mãe teria sido 
escolhida naquele tempo. 
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Para alcançar este estágio quando a Mãe pode ser escolhida, todas as vicissitudes da história de 
seis mil anos devem ser resolvidas. Entretanto, para isto acontecer, uma ponte deve ser 
estabelecida, uma solução encontrada, e uma pessoa deve ser capaz de romper com todas as 
condições de Satanás primeiro. Como resultado, toda a minha juventude passou enquanto eu 
tentava seguir este curso. Agora estou com mais de quarenta anos. Eu passei por quarenta 
colinas. Mesmo que eu tenha mais de quarenta anos, o padrão do princípio não pode ser 
ignorado; como resultado, a jovem Mãe foi escolhida. O padrão requer que a noiva tenha 
menos de vinte anos. 
 
A partir de um ponto de vista secular, eu poderia lamentar sobre muitos aspectos porque 
envelheci e tenho grandes tarefas pela frente, e pensar que devo avançar com uma pessoa jovem 
deve ser um pouco triste. Isso não significa que seja realmente assim. O tempo já chegou e nós 
realizamos isso; não há tal coisa como cuidar do rosto ou coisas assim aqui. A partir de agora, o 
que quer que você ouça e qualquer coisa que seja, isto não será mais um problema. Por favor, 
saibam disso, entendam o motivo pelo qual a Mãe foi escolhida em uma idade tão jovem nesta 
época providencial, e concedam a ela seu grande apoio no futuro. 
 
Por favor, tenham isto em mente; permaneçam absolutamente humildes, pois ainda temos um 
longo caminho a percorrer no futuro. Não assumam que o fogo descerá do céu e acabará com 
tudo de uma só vez. Vocês devem ter a convicção, “Pai, estamos bem mesmo se o Senhor não 
nos ajudar. Estamos confiantes que podemos mover o mundo apenas estando equipados com 
as palavras de verdade e nossa experiência do coração profundo. Temos certeza.” Vocês 
prometem viver com essa confiança e determinação? [Sim] 
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Verdadeiros Pais durante o entretenimento que seguiu o Matrimônio Sagrado 
 
Tradução: Marcos Alonso (destaques no texto do tradutor)  
www.unificacionista.com 
https://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon60/SunMyungMoon-600411.htm 

 


