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A SRA. APRESENTADORA (Bernadette Amaral) - Senhoras e senhores, boa
tarde.
Sejam bem-vindos à Conferência sobre a Atuação da Federação para a Paz
Universal, promovida pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público da Câmara dos Deputados!
Convidamos para compor a Mesa o Sr. Deputado Nelson Marquezelli,
Primeiro Vice-Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público da Câmara dos Deputados e requerente deste evento (palmas); o Sr.
Senador Geovani Borges (palmas); o Sr. Deputado Sergio Petecão, que já se
encontra à mesa (palmas); o Sr. Deputado Fernando Melo (palmas); e o Dr. Hyun
Jin Moon, Presidente Internacional da Federação para a Paz Universal — UPF
(palmas prolongadas).
Senhoras e senhores, a Federação para a Paz Universal — UPF é uma
aliança global de indivíduos e organizações dedicados a construir um mundo no qual
cada um possa viver em liberdade, harmonia, cooperação e co-prosperidade para
todos. A UPF é guiada por uma visão de humanidade como uma família global sobre
Deus, chamada a viver de acordo com os princípios básicos universais. A Federação
para a Paz é uma ONG, Organização Não-Governamental, que possui um estatuto
especial consultivo com o Conselho Econômico e Social da ONU, Organização das
Nações Unidas, e está comprometida a alcançar os 8 objetivos estabelecidos por ela
para o milênio.
Com a palavra o Exmo. Sr. Deputado Nelson Marquezelli. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marquezelli) - Boa tarde a todos e a
todas.
Como a nossa reunião da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público é especial, nós temos a honra de receber hoje no Congresso Nacional, na
Câmara Federal do Brasil, uma das maiores autoridades que tem difundido em todos
os países do mundo a paz, o fortalecimento da família e, acima de tudo, entre os
povos de qualquer credo, qualquer cor e qualquer etnia a paz, o progresso e a
amizade dos povos. Nós temos a satisfação de ter aqui conosco Hyun Jin Moon, que
vem trazer a palavra do Reverendo Moon, que vem trazer a palavra dos homens de
bem deste planeta.
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Agradeço imensamente a presença ao Senador Geovani Borges, aos
Deputados e às Deputadas, a todos os líderes religiosos que compõem a Capital do
Brasil, Brasília, e os Estados limítrofes à nossa cidade brasileira. Eu tenho certeza
absoluta de que, com essa visita, cada vez mais nós selamos a amizade existente
entre o povo brasileiro e o povo americano, cada vez mais! (Palmas.) É um privilégio
nosso, como membro do Congresso Nacional, Senado e Câmara, ser esse elo para
que possamos auxiliar a Federação Inter-Religiosa da Paz, contribuindo para que o
nosso continente, o continente americano, cada vez mais possa unir-se e, por meio
da paz, construir uma sociedade melhor.
Meus amigos, minhas amigas, poucos países do mundo tiveram esse
privilégio que estamos tendo hoje, nesta tarde, em Brasília, na Câmara Federal. Eu
já presenciei dezenas de reuniões em Washington, Nova York e em algumas
capitais sul-americanas, e cada vez mais estou convencido — e tenho levado esta
palavra aos dirigentes do nosso País — de que, por meio do Cristianismo, da
palavra de Deus, nós vamos equacionar os grandes males e os grandes problemas
da humanidade. (Palmas.)
Às vezes, e eu fiz isso algumas vezes, sentado na última fileira de um rol de
conferências de pessoas nobres e ilustres... Abro um parêntese para cumprimentar
o amigo Antônio, que está aqui na primeira fila.
De pé, Antônio, por favor, que o Brasil precisa conhecê-lo! (Palmas.)
O Thomas também está aqui conosco, uma grande satisfação! (Palmas.)
O Reverendo Kim! (Palmas.)
Na última fila de um teatro igual a este, vendo na tribuna pessoas que eu
acabo de nominar e outros líderes do mundo inteiro, ligados às mais exóticas
religiões para nós brasileiros — evangélico, budismo, enfim, toda a soma de
religiões que caminham sempre num único Deus, que é o Chefe de todos nós, que é
o Pai de todos nós! E, se nós somos irmãos, nós temos a possibilidade, não por
meio das armas, mas da inteligência, do bom senso e da palavra dos homens de
bem, de trazer o fortalecimento ao lar, à família e à humanidade.
Por isso, hoje, nesta tarde, quero dar boas-vindas a todos! Quero que Jin
Moon leve ao Reverendo Moon o nosso coração, o nosso agradecimento. (Palmas
prolongadas.)
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Este País o admira muito, admira os seus atos e o trabalho que ele tem feito
para que todos na face da Terra tenham amor, amor e mais amor. Poucos
constroem amor nesta Terra. (Palmas.)
Passo a palavra ao Senador Geovani Borges, para que faça também, em
nome do Senado Federal do nosso País, as suas boas-vindas. (Palmas.)
O SR. SENADOR GEOVANI BORGES - Sr. Presidente, membros desta
Mesa, eu quero dar as boas-vindas, bem assim o Congresso Nacional brasileiro, ao
Dr. Hyun Jin Moon — desculpe-me a pronúncia (palmas) — e parabenizá-lo pela
cruzada internacional pela paz, pela turnê vitoriosa em 40 países do mundo e pela
atuação da Federação para a Paz Universal, contribuindo para a realização da paz
mundial. Parabenizo o Reverendo Moon pelo sacrifício e dedicação, ao longo da sua
vida, contribuindo significativamente para a solução dos problemas da humanidade.
(Palmas.)
Agradeço, em meu nome e em nome do Senado Federal, casa à qual
pertenço, a visita do Dr. Hyun Jin Moon e da sua esposa ao Brasil.
Quero dizer que a Constituição Federal, a nossa Lei Maior, é sucinta,
resumida, e o seu art. 1º dispõe que todos em nosso País são iguais perante a lei,
independente de raça, cor ou credo. (Palmas.)
Em nome do meu irmão, o Senador Gilvam Borges, que está de licença do
Senado Federal, e em nome do ex-Vice-Governador do meu Estado, o Dr. Ronaldo
Borges, que faz parte deste e também já participou de vários congressos
internacionais, quero dar as boas-vindas ao nosso País ao Dr. Hyun Jin Moon. Seja
bem-vindo! Volte sempre, mais vezes!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marquezelli) - Concedo a palavra ao
Sr. Thomas Walsh, Secretário-Geral da Federação para a Paz Universal. (Palmas.)
O SR. THOMAS WALSH (Intervenção em inglês. Tradução simultânea.) - Em
nome da Federação para a Paz Universal eu quero expressar a minha grande
apreciação e gratidão para essas pessoas do Governo, do Congresso Nacional do
Brasil, que estão combinando esse esforço para esta grande sessão neste dia.
Temos estado em turnê por vários países da América Central e da América
do Sul, e estamos terminando-a no Brasil, especialmente aqui em Brasília. Quero
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dizer a vocês que é uma grande honra, uma grande alegria, uma grande satisfação
viajar com o nosso Presidente Dr. Hyun Jin Moon. Temos recebido muita orientação,
muita direção e, principalmente, a visão que ele tem para construir um hemisfério
unido.
Nós visitamos Belize, Panamá, Peru, Costa Rica, Uruguai, e estamos
culminando aqui, no Brasil! Nosso coração foi movido e sensibilizado por estarmos
neste grande salão, com as grandes autoridades que estão aqui reunidas conosco.
Estar aqui com vocês é uma grande honra e um grande privilégio!
Quero concluir dizendo que a UPF aqui no Brasil, assim como em toda a
América Latina e em todas as Américas, quer trabalhar e servir vocês. Em todo lugar
onde estivermos, por favor, queremos estar juntos com vocês, trabalhar juntos para
construir um mundo de paz eterna e duradoura.
Muito obrigado.
Deus abençoe vocês! (Palmas.)
Eu tenho outra honra e privilégio, e gostaria de dizer algumas palavras a
respeito do nosso orador principal.
O Dr. Hyun Jin Moon é verdadeiramente o Presidente da Federação para a
Paz Universal. Essa é uma organização que está crescendo no peso, no tamanho, e
superando as expectativas das pessoas ao redor do mundo. Não é algo simbólico,
mas de proporção substancial, guiada pela sua liderança, sua determinação e sua
vontade. Estamos movendo-nos adiante.
Ele é o terceiro filho do pai e da senhora Moom, Dr. Sun Myung Moon e a
Dra. Hak Ja Han Moon. Ele é o primeiro dos 14 filhos. Catorze são dez mais quatro:
ele sabe a respeito de família! Não apenas ele experimentou família, mas o seu pai
e a sua mãe têm o mais profundo ideal de estabelecer uma família centralizada em
Deus. Ele tomou essa missão para si. Ele é abençoado e casado. Ele tem uma
excelente esposa, tem 8 filhos. Enquanto ele está aqui no Brasil, eu sei que ele está
esperando pelo telefonema. Sua esposa está pronta para receber o nono filho!
(Palmas.) Por isso, ele está sempre esperando por um telefonema.
Seus pais foram chamados aos Estados Unidos para uma missão. Não foram
lá apenas para fazer dinheiro, mas para ajudar aquela nação, para que a nação
pudesse dirigir-se na direção correta, porque ele sentiu que os Estados Unidos
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estavam desviando-se do seu caminho original, dos fundadores dos Estados Unidos.
Seus pais ouviram essa mensagem e foram para os Estados Unidos.
Assim, vimos quantas pessoas abraçaram essa missão, enquanto outras
reagiram em oposição. Mas, através da persistência, eles conseguiram impressionar
as igrejas, todos os setores da sociedade, inclusive o Governo.
Hyun Jin Moon estudou ciência na Universidade de Columbia. Depois, ele
entrou para a Escola de Harvard. Recebeu o diploma de Mestre e estudou como
criar corporações, não apenas empregar pessoas, mas criar uma cultura na qual
podemos alcançar a prosperidade e viver pela responsabilidade social de construir
um mundo melhor.
Mas isso não foi suficiente. Ele queria ainda mais. Ele estudou a respeito da
fé, porque nós temos que resolver problemas críticos mundiais. Não podemos omitir
as crenças tradicionais. Ele estudou também numa escola fundada pelo seu pai,
para aprender sobre a construção de uma sociedade de paz eterna.
Assim, ele estudou e trabalhou numa instituição que resolve problemas ao
redor do mundo. Ele é o Presidente da Federação dos Jovens para a Paz Mundial.
Ele é também o Presidente da News World Communications, que publica o jornal
Washington Times, em Washington, e também da UPI, que fez 100 anos de idade.
Hyun Jin Moon também é Presidente de uma das 4 divisões da UPI.
Ele começou uma série de conferências internacionais para a paz. Tem ido
pelo mundo não apenas liderando pessoas de fé, mas trabalhando junto com os
Parlamentares para a liderança e o bom governo, construindo a paz.
Nós estamos muito gratos por ele estar tomando a liderança da Federação
para a Paz Universal. Hoje dei apenas uma pequena visão dos trabalhos que ele
tem feito. Hoje, nós podemos fazer uma imensa diferença. Este é o momento em
que podemos realmente mudar o mundo.
Por favor, demos as nossas melhores intenções para receber o Reverendo
Hyun Jin Moon, que é o Presidente da nossa Federação para a Paz Universal!
(Palmas.)
O SR. HYUN JIN MOON (Intervenção em inglês. Tradução simultânea.) Muito obrigado. É uma distinta honra estar aqui no Brasil e receber todas esses
presentes extraordinários que o Brasil pode oferecer. Eu estou realmente agradecido
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pela magnanimidade e pelo gracioso convite que me foi feito pelos membros do
Congresso Nacional, especialmente pelo Presidente do Parlamento. Vamos dar a
eles um grande aplauso! (Palmas.)
Sei que estamos reunidos aqui hoje com muitos líderes de diferentes áreas do
Governo, mas também líderes religiosos e de toda a sociedade. Quero também
agradecer a todos vocês por atender a esta reunião da Federação para a Paz
Universal.
Quero realmente estender a vocês a visão que Deus tem para esta Nação,
que é construir uma família sobre Deus, mas antes de começar eu quero contar para
vocês um pouco da história, porque começa nalgum lugar, muitos anos atrás.
Numa montanha fria da Coréia do Norte, existia um homem muito humilde,
mas de uma família muito religiosa. Ele estava indo à escola quando aprendeu sobre
o Misericordioso Deus. Então, determinou-se a trabalhar realmente para o coração
desse Deus.
Ele cresceu em um mundo no qual não podia expressar sua própria cultura e
linguagem, porque estavam sob domínio colonial de outro país. Ele mesmo pôde ver
como a família estava sendo rompida, quando o governo colonial tomou os filhos
para servirem ao Exército e as mulheres às instituições beneméritas. Ele viu a
injustiça em sua vida, sentiu-a em sua própria carne, em sua família. Contudo, ele
tinha fé em Deus e na humanidade, e todas essas experiências ele levou para
aquela montanha numa manhã fria de Páscoa, em profunda oração e meditação,
pois queria saber como poderia resolver o problema do coração sofrido de Deus. Ele
conhecia o caminho da humanidade, sabia que Deus, Pai da humanidade, vendo
essa realidade triste, certamente seria um pai triste.
Assim, teve a profunda determinação de buscar libertar esse coração sofrido
de Deus, ainda que fosse um garoto de apenas 15 anos de idade. Ele entendia que
aqueles que cometiam essa injustiça, assim como aqueles que a recebiam, tanto
uns quanto outros estavam sofrendo igualmente, e ele queria encontrar uma
maneira pela qual poderia libertar todos, tantos os que perseguiam quanto os que
eram perseguidos.
Em profunda meditação, esse jovem recebeu uma revelação de Deus, que
poderia abrir o coração triste de Deus e também da humanidade. Foi um grande
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sonho, o maior sonho de todos, o sonho de estabelecer uma família sob Deus.
(Palmas.)
Entendemos que na nossa experiência humana as relações mais íntimas
estão dentro do contexto da família. Quando olhamos para os nossos colegas, para
alguém muito próximo a nós, dizemos que essa pessoa é como meu irmão ou é
como minha irmã; se temos um mentor, um professor que nos influencia
profundamente, dizemos que aquele professor é como meu pai ou como minha mãe;
ou quando vemos entre estudantes jovens alguém com potencial fantástico, dizemos
que aquela pessoa é como meu filho, como minha filha. É o contexto familiar que
nos permite experimentar as relações mais íntimas com os outros seres humanos. É
o sonho de construir uma família sob Deus que fortaleceu o poder que permite às
pessoas sair para fora de sua caixa, da caixa da família, da caixa da nação, da caixa
da religião, da caixa da cultura. Antes de ser coreano, antes de ser americano, antes
de ser brasileiro ou mesmo japonês, antes de sermos cristãos, muçulmanos, judeus
ou budistas, somos primeiro, e acima de tudo, filhos ou filhas de Deus e membros da
Sua família eterna. (Palmas.)
Esse jovem que recebeu essa revelação naquela montanha, muitos e muitos
anos atrás, não era ninguém menos do que meu pai, o Reverendo Dr. Sun Myung
Moon. (Palmas.) Ele fez uma promessa naquela noite de fé. Ele prometeu que, não
importava para onde sua vida o guiasse, iria realizar sua missão, esse peso e essa
cruz que é levar uma família sob Deus, a mensagem de uma família sob Deus para
todas as partes do mundo, porque ele sabia que isso não era apenas a visão para
um homem, para uma família, mas era a visão e o sonho de Deus para toda a
humanidade. Ainda que outros lhe dissessem: “Quem é você para ter esse tipo de
sonho?”, e alguns o desafiassem: “Como você vai realizar isso?”, ele se manteve fiel
à promessa feita a Deus naquela noite, à esperança desse sonho de Deus. Ele foi
fiel à idéia de que a humanidade, de alguma maneira, algum dia abriria os olhos e
compreenderia a grandeza desse sonho de trazer uma paz mundial duradoura,
eterna.
Essa determinação foi paga com sangue, suor e lágrimas, porque ele foi
encarcerado na prisão de Hungnam. Poderia viver ali no máximo por um ano e meio,
e ele ficou encarcerado por três anos, até que as forças das Nações Unidas o
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libertaram. Ele continuou assumindo sua missão. Foi para o sul, onde mais uma vez
foi encarcerado, por ensinar a palavra de Deus, a vontade de Deus, a construir-se
uma família sob Deus. Disseram que ele não havia cumprido o serviço militar
durante o tempo da guerra. Eles não reconheceram que ele estava preso em um
campo de concentração na Coréia do Norte.
No entanto, ele não carrega nenhum ressentimento. Ele ama aqueles que o
perseguem, que o odeiam. Ele se mantém fiel à promessa que fez naquela tarde, no
frio inverno na montanha da Coréia: continuou espalhando sua palavra de construir
uma família sob Deus. Esse trabalho, que foi pago com sangue, suor e lágrimas, é o
fundamento sobre o qual estamos hoje, com centenas de milhares de embaixadores
através do mundo decididos a fazer uma família sob Deus, que estão trabalhando
em uníssono para realizar esse sonho, como nós estamos fazendo aqui, hoje, neste
salão. (Palmas.)
Por uma grande honra e por um grande conceito, todos aqueles que têm esse
sonho podem transformar o mundo. Eu acredito que é a providência de Deus que
nos trouxe hoje ao Brasil. Esta Nação é verdadeiramente abençoada de muitas e
muitas maneiras. Posso ver a inspiração dos líderes desta Nação ao receber esta
delegação e esta mensagem de paz para construir uma família sob Deus, mesmo
aqui, no centro do Poder e do Governo desta Nação. Para um governo verdadeiro,
enraizado em princípios, e para qualquer instituição humana, sabemos que as leis
principais e verdadeiras só podem vir de Deus. O fato de que estamos hoje juntos
neste Parlamento para compartilhar a visão de construir uma família sob Deus é
algo fundamental, que, na história desta Nação, será seguido no próximo milênio.
(Palmas.)
Ainda que eu tenha nascido na Coréia, considero a América minha terra natal.
Meu pai veio para os Estados Unidos mais de 35 anos atrás, nossa família veio junto
com ele. Para mim, o sonho americano não era um sonho político, não era um
sonho econômico, era um sonho de construir uma nação sob Deus, que reconhece a
soberania de Deus. Isso é o que, para mim, representa o sonho americano.
Quando olho para o mundo hoje compreendo que a democracia norteamericana é diferente das outras democracias dos outros países, e compreendo que
o capitalismo norte-americano também é diferente das estruturas capitalistas dos
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outros países. Quando penso sobre essa questão, compreendo que o que fez a
América, a democracia e o capitalismo americano diferentes é o fato de que, quando
do seu documento de fundação, a Declaração de Independência dos Estados
Unidos, quando eles embarcaram no experimento, em 1776, o mundo estava cheio
de ódio religioso. Eles embarcaram na ação corajosa de construir uma nação em
que todas as pessoas que acreditam em Deus ao redor do mundo pudessem vir e
adorar a Deus livremente.
Esse foi o primeiro experimento de interfé religiosa, de uma nação interreligiosa. Eu acredito que esse sonho estava enraizado na tradição judeu/cristã. Isso
elevou a ética e a moralidade, ao nível mais alto, àqueles que estavam em posições
de poder do Governo. Eu também compreendi que aqueles que foram afortunados o
suficiente para viver na capital federal dos Estados Unidos cooperaram não apenas
para o seu próprio bem, mas para o bem da humanidade. Em nenhum lugar do
mundo podemos encontrar esse tipo de tradição.
Mas essa tradição não veio da democracia norte-americana ou do
capitalismo. Isso veio de Deus! E o que é mais elevado do que construir uma nação
sob Deus é construir uma família sob Deus. Amém!
Se o Brasil pode tornar-se o dono dessa nação, dono desse sonho de uma
família sob Deus, se isso for colocado acima da dignidade humana, porque a
dignidade humana só pode vir de Deus, então essa nação será uma grande nação,
que irá liderar não apenas o hemisfério sul, mas todas as Américas.
Eu espero que essa mensagem possa ressoar no coração de todos os que
estão aqui, e talvez vocês se tornem os senhores de uma nova revolução que possa
varrer toda a América, uma revolução centralizada em Deus, uma revolução
centralizada nos princípios de Deus, que irá liderar as Américas em uma nova
revitalização, um movimento de paz que pode oportunamente liderar o mundo para
realizar esse sonho de estabelecer a paz eterna.
Muito obrigado. (Palmas prolongadas.)
A SRA. APRESENTADORA (Bernadette Amaral) - O Senador Geovani
Borges entregará, em nome do Senado Federal, uma homenagem ao Dr. Hyun Jin
Moo. (Palmas.)

10

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
Número: 0515/08
Data: 24/04/2008

A Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil congratula-se e
homenageia o Exmo. Sr. Dr. Hyun Jin Moon pelo sucesso em sua turnê internacional
em 40 países e cidades do mundo, promovendo os ideais da Universal Peace
Federation, em prol da paz mundial, e pela sua vinda ao Brasil, com os mais
sinceros votos de vitória plena.
Deputado Nelson Marquezelli. (Palmas.)
O Exmo. Senador Gilvam Borges, em nome do Senado Federal da República
Federativa do Brasil, homenageia o Exmo. Sr. Dr. Hyun Jin Moon pelo sucesso em
sua turnê internacional em 40 países e cidades do mundo, promovendo os ideais da
Universal Peace Federation, em prol da paz mundial, e pela sua vinda ao Brasil.
Senador Gilvam Borges. (Palmas.)
Convidamos o Senador Geovani Borges para receber das mãos do Dr. Hyun
Jin Moon o Certificado de Embaixador da Paz. (Palmas.)
Convidamos o Deputado Fernando Melo para receber das mãos do Dr. Hyun
Jin Moon o Certificado de Embaixador da Paz. (Palmas.)
Convidamos o Senador Paulo Paim, representado pelo Dr. Canindé, para
receber o Certificado de Embaixador da Paz. (Palmas.)
Convidamos o jornalista Gilberto Amaral para receber das mãos do Dr. Hyun
Jin Moon o Certificado de Embaixador da Paz. (Palmas.)
Convidamos o Apóstolo Presidente Mundial da Casa da Benção, Doriel
Wladimir de Oliveira, para receber o Certificado de Embaixador da Paz. (Palmas.)
Convidamos o Senador Augusto Afonso Botelho para receber o certificado.
(Palmas.)
Convidamos a jornalista Onaide Silva Santillo para receber o certificado de
Embaixadora da Paz. (Palmas.)
Convidamos o Juiz Carlos José Limongi Sterse, Juiz da Infância e da
Juventude de Anápolis para receber o certificado de Embaixador da Paz. (Palmas.)
Convidamos o Senador Cristovam Buarque, representado pela Sra. Augusta
Fonseca, para receber o certificado de Embaixador da Paz. (Palmas.)
Convidamos o Sr. Raimundo Ribeiro, Secretário de Estado de Justiça,
Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, para receber o certificado de
Embaixador da Paz. (Palmas.)
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Gostaria de convidar todos os agraciados para uma foto oficial junto ao Dr.
Hyun Jin Moon. (Palmas.)
A SRA. APRESENTADORA (Bernadette Amaral) - Com a palavra o Exmo.
Sr. Deputado Nelson Marquezelli. (Pausa.)
(Intervenções fora do microfone. Inaudíveis.)
Neste momento, o apóstolo Doriel de Oliveira vai fazer uma oração com o Dr.
Hyun Jin Moon.
O SR. DORIEL DE OLIVEIRA - É um prazer estar aqui hoje à tarde. Gostaria
que vocês ficassem em pé, se for possível. Em todo o lugar a que vou, a primeira
coisa que faço é sempre uma oração, porque Jesus, quando foi ressuscitado, a
primeira coisa que Ele fez foi fazer a oração e dizer: Paz seja convosco.
Sabemos que a missão Dele é muito pesada, é uma missão árdua diante do
mundo em que vivemos. Vamos orar para que Deus continue dando força a ele.
Vocês concordam comigo, sim ou não? (Manifestação dos convidados. Palmas)
Então, levantem sua mão direita.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir uma bênção especial sobre a vida
deste homem, que tem sobre os seus ombros uma grande responsabilidade de falar
para a família e também de falar da paz. Nós te pedimos uma bênção sobre a sua
vida! Em nome de Jesus, seja abençoado! (Manifestação dos convidados. Amém!)
Todos falem amém. Amém. ((Palmas.)
A SRA. APRESENTADORA (Bernadette Amaral) - Com a palavra o Exmo.
Sr. Deputado Nelson Marquezelli.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marquezelli) - Quero, em nome da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em nome do nosso Presidente,
Deputado Arlindo Chinaglia, agradecer ao Professor Ivan Rebouça, ao Dr. Simião,
ao Pastor Boubacar. Agradeço a todos os convidados que vieram, todos os
pastores, todos aqueles que são Embaixadores da Paz, por esta tarde magnífica
que passamos no Congresso Nacional. Quero agradecer a todos os membros da
Federação para a Paz Universal.
Em nome do povo brasileiro, o qual representamos no Congresso Nacional,
quero agradecer ao Sr. Hyun Jin Moon pelo trabalho, pela dedicação, pela missão,
acima de tudo pela palavra que nos trouxe, a todos os brasileiros.
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Antes de encerrar, quero lhe dizer que tem em nosso País não um irmão, mas
bastantes irmãos, para ajudá-lo e ao Reverendo Moon nessa missão grandiosa de
fazer com que o amor cada vez mais penetre o coração dos homens.
Ao encerrar, convido-os para o coquetel na entrada do auditório. Peço a Deus
que Ele continue nos olhando com esse carinho, enviando seus discípulos até nós
para trazer sua Palavra.
Muito obrigado a todos e uma boa tarde. (Manifestação dos convidados.)
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